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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. 

ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗ Ν  ΑΘ Η ΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ : Φ Ω ΤΟ Σ ΓΙΟΦΥΑΑΗ!

Σ έ  τοϋτο τό φυλλάδιο δημ
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΕΡΓΟ Τ0ϊ< ΨΥΧΑΡΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ ά  «Σταράτα» μας
σημείωμα τής “ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ»»

>Ό Μαρσύας», Τραγικωμωδία τοϋ ΨΥΧΑΡΗ  
Ψυχάρης καί τό Νόμπελ», άρθρο MIX. ΠΡΙΟΝΙΣΤΗ 
ης Παλαμάς», σύντομο σημείωμα ΦΟΤΟΥ ΓΙΟΦΥΛΛΙ!

Γύρω άπό τόν Παλαμά», γράμμα ΛΙΛΗΣ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗ 
ΙΓης», σάν έντυπώσεις άπό τις Δελφικές έορτές τής ΝΑΙ 

r “Vincent van Gogh,,, μελέτη ΓΙ0ΡΓ0Υ Α. ΒΑΛΤΑΜ2Ρ0Υ 
2Η Τ Ο Υ  ΐΛ ίΝ Ο Σ : Θέατρο ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΟΞΑ, Ζωγραφική Φ2Τ0Τ ΓΙΟΦΥΛΛΗ, Γλυπτική Φ. Γ., 

Κινηματογράφος IP. ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΥ καί Διακοσμητική Φ. Γ . — Καινούργιες έ κ δ ό σ ε ις .-Ή  άλλη- 
λογραφία μας.

ΙΚΟΝΕΕ: «Αυτοπροσωπογραφία» Vincent van Gogh. 
ίί3»£<5γραφο γράμμα τής Κ ας Ψυχάρη στό διευθυντή τής «Πρωτοπορίας».
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V IN C E N T  VAN G O G H  : Α Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο ΓΡ Α Φ ΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ XP. 2. AP. 6- 7. -  ip VN.— ΙΟΥΛ. 1930-

Αγγελε Σικελιανέ, σ ’ ευχαριστούμε, σέ 
συγχαίρουμε κ’ ευχόμαστε πέρα γιά 

πέρα επιτυχία στό μεγάλο Δελφικό “Εργο.
Έκεΐ άπάνω στόν Ιερό Δελφικό χώρο, 

δπου, μαζί μέ τόσους διαλεχτούς, γιορτάσαμε 
τό ξαναζωντάνεμα κάποιων μεγάλων καί 
■κρυφών γραμμών μαζι μέ τό κήρυγμα τής 
άγάπης τής ’Ανθρωπότητας, χορτάσανε οί 
αισθήσεις μας άπό τις χαρές τής παλιάς 
καί σύγχρονης Τέχνης καί τό πνεΰμα μας 
μέσα στό {θαυμάσιο καί τρομερό τοπεΐο, 
ανέβηκε νά σκεφτή κάτι πλατύτερο. Καί 
μίλησε μέσα μας ή Δελφική ’ Ιδέα μέ τίς 
χίλιες γλώσσες τής όμορφιάς καί τής καλο
σύνης. Κι’ δταν άφίναμε τά νοητά στεφά
νια τής Δάφνης καί τής Ε λιάς στό βωμό 
τοΰ ’Απόλλωνα, νιώσαμε τήν ιδέα τήν 
ό'ξω άπό τόπο καί καιρό νά ένώνη τόν 
’Ορφισμό κι’ δλες τίς πανάρχαιες Μυστη- 
ριακές σκέψεις μέ τούς αυριανούς πρωτο
ποριακούς δρόμους, νά σφιχτοδένη τούς 
λαούς καί τίς πατρίδες καί νά σβύνη τίς 
μαύρες πληγές καί τίς όχτρητες τών ’Ηπεί
ρων καί τών Χιλιετηρίδων.

’Άγγελε Σικελιανέ, θά  βαδίσης τώρα 
σταθερά πιά σ τ ή ν  π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ η  τοϋ  
Δ ε λ φ ικ ο ϋ  Κ έ ν τ ρ ο υ ,  στό τε λ ικ ό  γ ο ύ ρ μ α -  
σ μ α  της ’ Ιδ έα ς .  Κι’ αν άνάμεσα στούς 
διαλεχτούς πού άντίκρυσαν τό Δελφικό 
Φώς, έτυχε νά βρεθούν καί μερικοί άνά- 
ξιοι, ψυχικά ή διανοητικά, ή απροετοίμα
στοι νά πιάσουν τό συνολικό δραμα, ή με
ρικοί πού ό φτόνος τούς πίεζε τή μικρή

τους ψυχή καί γι’ αύτό στενοχωρηθήκανε, 
ή άλλοι πού νευριάστηκαν γιατί ή άσήμάν
τη ύπαρξή τους αφηκε τά πουπουλένια 
μαξιλάρια καί τά κομψά W . C. τής πλού
σιας γυναίκας τους, μήν τούς βλέπεις... Συ- 
χώρα τους.

Καί τώρα, ’Άγγελε Σικελιανέ, προσμέ
νουν οί διαλεχτοί νά γουρμάση στά χέρια 
σου ό καρπός: τό Δελφικό Κέντρο, ή  
κ α ιν ο ύ ρ γ ια  α υ τ ή  Π ν ε υ μ α τ ι κ ή  Π η γ ή  τής  
1Α ν θ ρ ω π ό τ η τ α ς .

** *

Η λαμπρή μετάφραση τών έργων τοΰ 
Αισχύλου άπό τόν ποιητή I. Ν. Γρυ- 

πάρη είναι μνημειακό έργο. Τ ι μ ά ε ι  τή  
σ ύ γ χ ρ ο ν η  λ ο γ ο τ ε χ ν ία  μας. Ή  καλλιτε
χνική άπόδοση, τόσο τής ιδέας δσο καί τοΰ 
γλωσσοπλαστικού τρόπου τοΰ μεγάλου τρα
γικού, άπό τόν ποιητή μας είναι κάτι τι 
θαυμαστό σέ ομορφιά, σέ ενέργεια, σέ 
χρώμα, σέ ζωή. Κανένας άπό τούς άληθινά 
μορφωμένους μας δέν μπορεί νά τό άρνη- 
θή αύτό. Κι’ ώστόσο βρεθήκανε δημοσιο
γράφοι νά ποΰν πώς ό Υπουργός τής 
Παιδείας κ. Γ. Παπανδρέου έκαμε κακά 
νά συστήση μ’ εγκύκλιό του τή θαυμαστή 
αύτή έργασία στά σχολεία μας. Έμεΐς συγ
χαίρουμε τόν κ. Παπανδρέου γιά τή χειρο
νομία του. Θά θέλαμε δμως νά μπορούσε 
τό Κράτος νά κάμη κ ά τ ι  π ι ό  γ ε ν ν α ίο  γιά 
τήν έργασία αύτή καί γιά τήν ενίσχυση 
τοΰ κ. Γρυπάρη. Ή  εγκύκλιος είναι κάτι
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ασήμαντο μπροστά στή σημασία τής έρ- 
γάσίας.

** *

Είχε γένη σκέψη τοΰτο τό μήνα ή τόν 
Αύγουστο νά γένη στη Σκύρο ή γιορ

τή τών αποκαλυπτηρίων τοϋ μνημείου τοΰ 
Ά γγλου ποιητή Rupert Brooke, 3ΐού εχει 
θαφτή σ ’ εκείνο τό νησ'ι τό 1915. Τό μνη
μείο είναι εργο τοϋ γλυπτή μας κ. Μιχ. 
Τόμπρου. Κ ’ ή γιορτή θά πάρη χαραχτήρα 
παγκόσμιας ένωτικής εκδήλωσης τής Τέ
χνης καί τοϋ πνεύματος. Τώρα δμως μα- 
θαίνουμε πώς ή γιορτή τών αποκαλυπτη
ρίων θ ά  γ έ ν η  τόν  ’Α π ρ ί λ η  τ ο ϋ  έ ρ χ ό μ ε -  
ν ο υ  χ ρ ό ν ο υ ,  γιατί άργοπόρησαν μερικές 
προετοιμασίες.

Στό γιορτασμό αύτό τής μνήμης τοΰ 
διαλεχτοϋ πρωτοπόρου καί σΰγχρονου λυρι 
κοϋ ποιητή τής ’Αγγλίας θά λάβη μέρος 
κι’ ό διευθυντής τής « Π ρ ω τ ο π ο ρ ία ς », 
πού είναι μέλος τής παγκόσμιας επιτροπής 
γιά τό B rooke. Έ τ σ ι  θά τιμήσουμε κ’ 
έμεΐς τόν ξεχωριστό αύτό ποιητή.

*
* *

Ο κ. Κ. Δημητριάδης, πού γιά χάρη 
του, δπως γράψαμε, ψηφίστηκε ειδι

κός π ρ ο σ ω π ικ ό ς  νό μ ο ς  π ο υ  έ 'χε ι  μ έσ α  
δλα τά χ α ρ α χ τ η ρ ια τ ικ ά  το υ ,  γιά νά μπο- 
ρέση νά διοριστή διευθυντής τής Σχολής 
Καλών Τεχνών, βγήκε στήν εφημερίδα 
«Ταχυ δρό μος—  Ό  μόνο ια » τή ς Άλεξάντρε ιας 
καί σέ μιά σειρά συνομιλίες είπε διάφορα 
πράμματα γιά τά δικά μας καί γιά τά γενι
κά καλλιτεχνικά ζητήματα. Επειδή δόθηκε 
τόση σημασία στόν κ. Κ. Δημητριάδη ώστε 
νά μάς τόν φέρουνε μέ προσωπικό νόμο δι
οργανωτή τής Τέχνης στήν Ελλάδα, έχουμε 
υποχρέωση νά ξετάσουμε τίς γνώμες του. 
Καί πρώτα-πρώτα ό κ. διοργανωτής μας 
λέει πώς πρόκειται ν’ άναδιοργανώση τήν 
Καλλιτεχνική Σχολή άπάνω σέ νέες βάσεις, 
* σίερεώτερες, θετικότερες», καί πώς «πρέ
πει νά δοθή μία κατεύθυνση». Καί γιά νά 
γένη αύτή ή άναδημιουργία, δέν θά πη
γαίνουν οί απόφοιτοι της Καλλιτεχνικής 
Σχολής υπότροφοι στό εξωτερικό, «άλλά 
στά Ελληνικά βουνά καί στά Ελληνικά 
νησιά». Γι’ αύτό ό κ. Δήμητριάδης θά  κά- 
μη δυο καλλιτεχεικά εργαστήρια: σ ’ ενα 
νησί καί σ’ ένα βουνό! Μή χειρότερα!

’Αντί νά πάνε οί σπουδαστές πρός τό φώς, 
πρός τίς μεγάλες πηγές τής Τέχνης, έ κ ε ΐ  
δ π ο υ  γ έ ν ο ν τ α ι  ο ί  μ εγ ά λ ε ς  ζ υ μ ώ σ ε ις ,  ό 
κ. διοργανωτής θέλει νά τούς στείλη εξό
ριστους στά απόκεντρα νησιά καί στά κορ
φοβούνια! Καί ποιός ειν’ αύτός; Είναι 
κείνος ό ίδιος, πού, γιά νά διοριστή διευ
θυντής τής Σχολής. Καλών Τεχνών καί 
διοργανωτής τής Τέχνης μας, έχει γ ιά  κ υ 
ρ ιώ τ ε ρ ο  π ρ ο α ό ντο  στόν προσωπικό νόμο 
πού γίνηκε γιά χάρη του τό π ώ ς  ε μ ε ι ν ε  
π ο λ λ ά  χ ρ ό ν ια  σέ κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό  κ έ ν τρ ο  
το ϋ  έ ξ ω τ ε ρ ικ ο ϋ  / . . .  Είναι δμως εύτύχημα 
πώς οί υποτροφίες δέν μποροΰν νά καταρ- 
γηθοϋν, γιατί στηρίζονται καί συντηροΰν- 
ται άπό διαθήκες φιλότεχνων ιδιωτών ευ
εργετών κι’ ο ϋ τ ε  ό κ. δ ιο ρ γ α ν ω τ ή ς ,  μ ά  
κ ι ’  ο ϋ τε  κ ’ ή  κ υ β έ ρ ν η σ η ,  μ π ο ρ ο ΰ ν  νά  
τ ϊς  γ γ ί ξ ο υ ν .

Προχωρώντας ό κ. Κ. Δημητριάδης στις 
συνομιλίες του, λέει καί τίς ακόλουθες ανα
κρίβειες: «Οί νέες τάσεις, σβύνουν ολοένα. 
Σβύνουν ολοένα, γιατί ποτέ δέν υπήρξαν 
πραγματικά. Δέν ύπήρξε ζήτημα τάσεων, 
άλλά ζήτημα αδυναμιών» (!!!) Καί άραδιά- 
ζει κατόπι μ ιά  σ ε ιρ ά  ά π ό  Α ν α κ ρ ίβ ε ιε ς  κ α ί  
μ ε ρ ικ έ ς  σ υ κ ο φ α ν τ ίε ς  γ ιά  νά  χ τ υ π ή σ η  
τ ά χ α  κ ά θ ε  ν έ α  τά σ η, κ ά θ ε  ζ ύ μ ω σ η  κ α I  
δ η μ ιο υ ρ γ ία  σ τ ή ν  Τ έ χ ν η .

Α ύ τ ό  τόν  κ ή ρ υ κ α  τής  σ τα σ ιμ ό τη τ α ς ,  
το ϋ  π ο μ π ι ε δ ι σ μ ο ϋ  κ α ί  το ϋ  μ α ν τ α ρ ίν ι -  
σ μ ο ϋ  θ έ λ ε ι  νά  φ ο ρ τ ώ σ η  ή Κ υ β έ ρ ν η σ η  
ατό σ β έρκο  το ϋ  δ ύ σ τ υ χ ο υ  έ θ ν ο υ ς  μ α ς  
γ ιά  δ ιο ρ γ α ν ω τ ή  τής Τ έ χ ν η ς  τ ο υ ;

** *

Δημοσιευτήκανε πιά δλα τά ονόματα 
τών μελών τής εκτελεστικής επιτρο

πής τοϋ Έθνικοΰ θεάτρου καί τοΰ συμ
βουλίου του. 'Η  έντύπωση άπ’ αύτά είναι 
σ η μ α ν τ ικ ά  κ α λ λ ίτε ρ η ,  από τήν έντύπωση 
πού έδιναν τά ονόματα πού ψιθυριζόντανε 
άνεύίΚ,ινα δταν αναγκαστήκαμε νά γράψου
με τό *Σ τ α ρ ά τ ο ·>> τοΰ προηγούμενου φυλ- 
λάδιού μας. Τ ’ ό'νομα τοΰ κ. I. Ν. Γρυπά- 
ρη, πού θ ’  άναλάβη τήν Γεν. Διεύθυνση 
τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου καί τού κ. Παύλου 
Νιρβάνα πού θά μπή στή πενταμελή εκτε
λεστική επιτροπή έμπνέουνε ζωηρές ελπίδες 
γιά σοβαρή καί ειλικρινή έργασία. Έ πειτα 
στό δεκαπενταμελί συμβούλιο βλέπουμε τά 
ονόματα τών κ. κ. Μιλ. Λιδωρίκη, Γρ. Ξε-
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νόπουλου, Ν. Λάσκαρη καί Τ. Δαραλέξη, 
πού ξέρουνε καλά τό θέατρο καί πού θά 
ναι στοιχεία γιά νά δημιουργηθή θέατρο 
αληθινό. Μά υπάρχουν καί μέλη στό συμ
βούλιο πού δέν ξέρουμε τί μποροΰν νά 
ξέρουν ή νά κάμουν σχετικά μ’ έ'να θέα
τρο. ’Έτσι άκόμα δέν μπορούμε νά ίδοΰμε 
καθαρά πώς θά έργαστή τό Εθνικό Θέα
τρο, αν καί τό πρόγραμμά του φαίνεται 
πώς θάναι πολύ σ υ ν τ η ρ η τ ικ ό  κ α ί  άρ-  
χ α ΐο . . .  Θά δόΰμε καί θά τά ξαναποΰμε.

*
* *

Γιά τό ζήτημα τοΰ Λατινικοϋ αλφάβητου 
δέν δημοσιεύουμε καμμία νεώτερη με

λέτη ή έργασία, γιατί δέν μάς άφίνει τόπο 
ή άλλη βιαστική ύλη, μά καί γιατί γένεται 
σκέψη νά όργανωθή μιά μάζωξη άπό δσους 
ειδικούς ή άλλους μορφωμένους έχουν κη- 
ρυχτή σύμφωνοι στό νά γένη ή αλλαγή. Ή  
μάζωξη αύτή θάχη σκοπό νά μή συζητήση 
τήν αρχή τής μεταβολής παρά μόνο νά 
σ υ ν τ ά ξ η  μ ε  ά κ ρ ίβ ε ια  τό ά λ φ ά β η το ,  γιά 
ν ’ άρχίση ή πραχτική έφαρμογή του. Γιατί 
πρώτο άπό δλα σ ’ αύτό τό ζήτημα, καθώς 
τό τονίσαμε τόσες φορές, είναι ν ’ ά π ο φ ύ -  
γ ο υ μ ε  ά π ό  τ ή ν  α ρ χ ή  τ ή ν  ά ν α ρ χ ία  κ α ί  
τά δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  ά λ φ ά β η τα .  Ά π ό  κεΐ πρέ
πει ν’  αρχίσουμε. Καί κείνοι πού πρώτοι 
πρέπει νά φροντίσουν γι’ αύτό είναι δσοι 
χωρίς άντιρρήσεις βασικές κηρύχνουν καί 
υποστηρίζουν τήν ιδέα τής άλλαγής τοΰ 
αλφάβητου. Κι’ οί πιό γνωστοί άπ’ αύτούς 
είναι οί ακόλουθοι: ό γλωσσολόγος κ. Μέ
νος Φιλήντας, ό παιδαγωγός καί πριν γεν. 
γραμματέας τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας 
κ. Δ. Γληνός, ό καθηγητής τοϋ Πανεπι
στήμιου τής Α θήνας κ. Ν. Χατζιδάκης, ό 
εκπαιδευτικός σύμβουλος κ. Μΐλτος Κουν- 
τουράς, ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστήμιου 
τοΰ Μομπελιέ Ελληνιστής κ. Αουΐ Ρουσ- 
σέλ, οί καθηγητές σέ Γυμνάσια Θ. Βλυ- 
ζιώτης, Γιάννης Σιδέρης καί Γ. Κατσα- 
μάς κι’ οί λογοτέχνες Ά λκης Θρύλος, Ή ρ. 
Άποστολίδης, Στράτής Δούκας, Ά ρ . Νά- 
σης, Ντόλης Νίκβας καί Φώτος Γιοφύλλης.

*
* *

Ο τραγικός θάνατος τού Θάνου Δογά- 
νη μάς γέμισε μέ τήν πιό ζωηρή 

λύπη. Γιατί ό Δογάνης δέν ήτανε άνθρω
πος τής γραμμής. ’Ήτανε γιομάτος ειλικρί

νεια, θάρρος, ξάστερα αίστήματα καί γερές
σκέψεις. Καί τό λογοτεχνικό του ταλέντο,
δπως δείχνουν κάποια άπό τά λογοτεχνή-
ματά του, ήτανε αποτέλεσμα ά λ η θ ιν ή ς  κ α ϊ
ά γνή ς  φ λέβας. Μά τό μπλέξιμό του μέ τό
στρατό δέν τοϋδωσε καιρό ν’ άναπτύξη τά
τεχνικά του προσόντα καί νά προχωρήση
στήν ωριμότητά του. ’Έτσι ό θάνατος τόν
βρήκε στήν εξέλιξή του άκόμα.

*He *

Λίγες μέρες κατόπι άπό τό Δογάνη, χά
σαμε καί τό Ν. Σαράβα. Ό  νέος αύ

τός διηγηματογράφος χάθηκε μέσα στήν 
ώρα πού τό ταλέντο του άρχισε νά γουρ- 
μάζη. Ά π ό  τά τέσσερα βιβλία τοΰ Σαρά
βα, τό τελευταίο του « Μ ιά  π λ η γ ή  δ ίχ ω ς  
α ί μ α » είναι τό πιό άρτιο. Έ ν α  έργο πού 
δείχνει πώς αληθινά ό συγγραφέας αύτός 
είχε φλέβα ένός πεζογράφου, πού άργότερα 
θά βαστοΰσε μ ιά  θ έ σ η  σ π ο υ δ α ία  κ α ι  
σ ύ γ χ ρ ο ν η .  Μά κι’ αύτός χάθηκε πριν φτά- 
ση έκεΐ πού τό ταλέντο του ί)ά μπορούσε 
νά τόν όδηγήση. Κρίμα!

** *

Επειτ’ άπό τούς διάφορους Γάλλους κ. 
κ. Celem oins πού εφοδιασμένοι μέ 

μιά πρόσκληση κατάντησαν νά ζητάνε νά 
τούς πληρωθούν καί τά έ'ξοδα τους γιά 
ιδιωτικά τηλεγραφήματα, γιά ταξί, γιά τσι
γάρα κ.λ.π. άρριβάρησε κι’ ό κ. Ζεραλντύ. 
Καί βέβαια δσα κάνει ό κ. Ζεραλντύ τά 
κάνουν καί μερικοί Άμερικάνοι γιά νά μα
ζέψουν ψιλά. Μά κείνοι έχουν σ’ δλ’ αύτά 
κάποια χάρη καί πρωτοτυπία. Έ νώ  ετού
τος... Βέβαια μέσα στήν Αθηναϊκή κοινω
νία είμαστε πολλοί σνόμπ. Μά κείνη ή 
πρόσκληση τοΰ κ. Ζεραλντύ νά πάνε στά 
βιβλιοπωλεία ν’ αγοράσουν βιβλία του καί 
πώς αύτός θάναι κεΐ νάν τούς τά ύπογρά- 
φη, έκαμε σέ πολλούς ά ρ κ ετή  άη δ ία . . .  Καί 
τό νοστιμότερο είναι πού ή πρόσκληση 
αύτή δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες στήν 
αρχή Γαλλικά, μά έπειτα δημοσιεύτηκε κ’ 
Ελληνικά. Κ ’ έκαμαν πολύ καλά οί εκδό
τες νά κάμουν καί ττ]ν Ελληνική δημο- 
σίεψη. Γιατί έτσι δσοι δέν ξέρουν Γαλλικά 
καί δέν καταλάβανε στήν άρχή τό πράμμα, 
μπορέσανε κατόπι νάν τό μάθουνε κι’ αύ
τοί καί ν’ άποχτήσουν έ'να βιβλίο-φετίχ 
τυπωμένο στήν άγνωστη Γαλλική γλώσσα,
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καί υπογραμμένο άπό τόν κ. Ζεραλντύ 
γ ιά  νά  τό δ ε ί χ ν ο υ ν  ατά  σ α λ ό ν ια  τους...

** *

Η συνεργάτισσά μας δίδα Σκαραβαίου 
μας έστειλε τήν ακόλουθη απάντηση 

στό γράμμα τοΰ κ. Μ. Βάλσα, πού δημο- 
σιέψαμε στά «Σταράτα» τοΰ προηγουμέ
νου φυλλάδιοΰ μ ας:

Φίλε Κΰριε Γιοφυλλη,
Ά φ οΰ  ετσι ητανε γραφτό, δημοσιέφτε 

παρακαλώ τήν ακόλουθη... άπολογία μου, 
πάνω σ ’ εκείνα πού μοΰ καταμαρτυράει ό 
κ. Μ. Βάλσας, γιά τή μετάφρασή μου τοΰ 
άρθρου του περί λατινικού άλφάβητου.

Είχα τ ’ άτυχη μα νά χάσω τό πρώτο 
χειρόγραφο τής μετάφρασής μου τοΰ άρ
θρου του, μά δταν τό άντελή φθηκα δέν 
είχα πιά πρόχειρο τό πρωτότυπο. ’Αναγκά
στηκα λοιπόν νά τό ξαναγράψω άπό μνή
μης, σύμφωνα μέ τήν έννοια του πού δια
τήρησα στό μυαλό μου. Δέν είχα βέβαια 
τέτοιο δικαίωμα, μά καί δέν μπορούσα νά 
κάνω άλλοιώτικα. Ελπίζω λοιπόν νάμαι 
συχωρεμένη.

Ό σ ο  διά τή λέξη “ absurdity,, δέν πι
στεύω ό κ. Βάλσας νά πιστεύη πραγματι
κά ότι αγνοώ τή σημασία της. Κατ’ ανάγ
κη όμως τήν άντικατάστησα κι’ αυτήν γιά 
τή συνοχή τής φράσης τοΰ άρθρου του 
πού μετέβαλα γιά τόν πιό πάνω λόγο.

Ά λλωστε τό ορθό τής μετάφρασης τοΰ 
άρθρου του, ελπίζω νά πείθη τόν κ. Βάλ
σα, ότι βγάζει τά πράμματα άπ’ τή «ν εω - 
μ ε τ ρ ικ ή  του ς  θ έ σ η » ,  (έκφραση δική του 
αύτή πού τή δανείζομαι γιά νά μέ καταλάβη

καλλίτερα) κατατάζοντάς με αυθαίρετα μέ 
τούς παθολογικά ξενομανείς εκείνους τύ
πους, πού μεταχειρίζονται στά γραφτά 
τους ξένες λέξεις. Ά ν  αύτό μοΰ συνέβηκε 
ποτέ έγίνηκε μονάχα στίς κριτικές μου, όχι 
άπό άγνοια βέβαια, άλλά άπ’ αδυναμία ν’ 
άποδώσο) τεχνικούς όρους άνύπαρχτους στό 
λεξιλόγιό μας. "Ωστε ό κ. Βάλσας βλέπει 
καθαρά, ότι επηρεαζόμενος άπ’ τή δυσα- 
ρέσκειά του μ’ αδίκησε. Εινε ό πρώτος, κ’ 
ελπίζω νά σταθή καί τελευταίος. Κανένας 
άπ’ τούς Γάλλους διανοούμενους πού συνέ
βηκε νά μεταφράσω, όχι μόνο δέ μοΰ πα- 
ραπονέθηκε, άλλά καί ενάντια μέ συχάρηκε 
γιά τήν ευσυνείδητη καί ορθή μετάφρασή 
μου, (τήν οποία θά εξακρίβωσε μεταφρά
ζοντας πάλι στά γαλλικά μιά όποιαδήποτε 
περικοπή τής μετάφρασής μου τοΰ έ'ργου 
του). ’Ήτανε βλέπετε γραφτό νά μή κομ
πιάσω μεταφράζοντας γνήσια Παριζιάνικα 
γαλλικά, άλλά νά μοΰ καταμαρτυρήση ότι 
τώπαθα, έ'νας "Ελληνας, πού καταπιάστηκα 
μέ τή μετάφραση τής γαλλικής του άρθρο- 
γραφίας. Θλίβομαι κατάκαρδα καί δέν ξέρω 
μά τήν αλήθεια, ποιός άπ’  τούς δυό μας 
πρέπει νά λυπάται περισσότερο, ό κ. Βάλ
σας γιατί ακούσιά μου όπως έφάνηκε, τόν 
έζημίωσα κ’  έφρόντισε νά τό βροντοφωνή- 
ση μ’ όποιο τρόπο έκρινε καλλίτερο, ή έγώ 
γιατί μέ πλήρωσε μέ τό « ρ ω μ έ ϊκ ο »  νόμι
σμα, πού όπως φαίνεται εξακολουθεί νά 
μεταχειρίζεται καί στό Παρίσι, άμα συμβή 
νάχη δοσοληψίες μέ τούς πατριώτες του...

Μέ τιμή κ’ ευχαριστίες 
ΙΡ ΙΣ  ΣΚ Α Ρ Α Β Α ΙΟ Υ

15 Μαΐου 1930.
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Η  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Τ Α Φ Ο
Ξακολουθόντας ή χήρα 

τοΰ μεγάλου μας Δασκάλου 
Κυρία Ψυχάρη νά μάς 
στέλνη τά έ'ργα πού ό Ψυ
χάρης ζώντας ύποσκέίίηκε 
νά δώση γιά δημοσίεψη 
στήν «Π ρ ω τ ο π ο ρ ία », μάς 
έστειλε καί τήν τραγικω- 
μωδίατου « 'Ο  Μ αρσύας».  
Καί συντρόφεψε τό έ'ργο 
μέ τό γράμμα της πού δη
μοσιεύουμε αύτόγραφο. Ή  
μετάφρασή του στά Ε λ 
ληνικά είναι τούτη :

Κύριε,
Σάς στέλνω έσώκλεστο 

άντίγραφο τοΰ « Μ α ρ ο ύ α » .
Θά σάς στείλω τό « Σ τ ε 

φ ά ν ι  τής  Μ α ρ γ α ρ ίτ α ς » 
όταν αντιγραφή.

Ώ ς τώρα δέν βρήκα τάλ- 
λα έ'ργα πού γι’  αύτά σάς 
είχε μιλήση ό άντρας μου. 
'Ωστόσο έβαλα σέ τάξη όλα 
σχεδόν τά χαρτιά πού ά- 
φισε. Ά ς  ελπίσουμε πώς 
θά τά βρώ μέσα σέ κείνα 
πού έχω άκόμα νά ξεδια
λέξω.

Σάς παρακαλώ νά πιστέ
ψετε, κύριε, στή διαβεβαίω
ση τής συμπαθητικής μου 
εκτίμησης.

I. Ψ ΥΧΑ ΡΗ

Δημοσιεύουμ’ αύτό τό 
γράμμα γιά νά φανερώσου
με καί στούς άναγνώστες μας 
τήν τόσο ευγενικιά φρον
τίδα τής καλής κυρίας νά 
βρχί καί νά μάς στείλη τά 
έ'ργα τοΰ Ψυχάρη, όσα ό 
ίδιος μάς είχε ύποσκεθή. 
Ή  δημοσίεψη όμως τοΰ 
αύτόγραφου θά μπορούσε 
άκόμα καί νά μποδίση προ
καταβολικά κάθε ανόητη 
υποψία πού θάθελε γεννη- 
θή γιά τύ έργο αύτό τοΰ 
Ψυχάρη, πούναι ωστόσο
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δυνατά σφραγισμένο μέ τό προσωπικό του 
ΰφος.

Μέ τό γράμμα τοΰτο ή Κα Ψυχάρη μάς 
τάζει πώς θά  στ ε ίλη άκόμα γιά τήν « Π ρ ω 
τ ο π ο ρ ί α » και τή σειρά άπό πεζά τραγού
δια τοΰ Ψυχάρη πού επιγράφεται: «3Γό 
Σ τ ε φ ά ν ι  τής  Μ α ρ γ α ρ ίτ α ς », καθώς και 
δσα άλλα βρεθοΰν στό ξεδιάλεμα τών 
χαρτιών τοΰ μακαρίτη άπό κείνα πού ό 
ίδιος μάς είχε ύποσκεθή.

** *
« 'Ο  Μ α ρ σ ν α ς»  έχει γραφτή στό Παρίσι 

τίς 25— 29 τοΰ Γιοΰλη τοΰ 1926, δηλαδή 
λίγους μήνες άφοΰ ό συγγραφέας του έφυ
γε άπό τήν ’Αθήνα.

Στό γράμμα πού μάς έστειλε ό Ψυχάρης 
τίς 26 τοΰ Νοέμβρη τοΰ 1928, δπου γιά 
πρώτη φορά μάς έταξε νά μάς στείλη αύτό 
τό έ'ργο, τό χαραχτήρισε « μ ο ν ά π ρ α χ τ η  
κ ω μ ω δ ί α », μά στό καθαρογραμμένο άν- 
τίγραφο τό παρουσιάζει γιά « τ ρ α γ ικ ω .  
μ ω δ ί α  σέ  τ ρ ε ις  σ κ η ν έ ς ». Είναι φανερό 
ώστόσο πώς είναι μιά τσουχτερή σάτυρα 
άπάνω σέ γεγονότα κείνου τοΰ καιροΰ, 
μιά σάτυρα πού παρουσιάζει άρκετά ξά
στερα κάτω άπό τά τέσσερα πρόσωπά 
του γ ν ω σ τ έ ς  φ υ σ ιο γ ν ω μ ίε ς  τή ς  λ ο γ ο 
τ ε χ ν ι κ ή ς  κ α ϊ  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή ς  μ α ς  ζω ής.  
Πιστεύουμε πώς δέν είναι άνάγκη νά 
εξηγήσουμε πώς σατυρίζεται μέσα σ ’ αύτό 
τό κομμάτι ένας άχαρος καί μικρός άγώ- 
νας γιά τήν υπόδειξη υποψήφιου γιά τό 
βραβείο Νόμπελ. Αύτή ή ιστορία— πού 
ξαναρχίζει καί φέτος, μά κάπως διαφορε
τική— είναι άρκετά γνωστή στούς λογο
τεχνικούς μας κύκλους. 'Ωστόσο ό συνεργά
της μας κ. Μιχάλης Πριονιστής, πού βρέ
θηκε τότες πιό κοντά σ ’ αύτή τήν υπόθεση, 
τήν ξαναθυμίζει σ ’ δσους τήν ξέρουν καί 
τήν παρουσιάζει σ’ δσους δέν έ'τυχε νάν τή 
μάθουν.

** *
’Ά ν  πέρναμε ξερό κι’  ανεξάρτητο τό ζήτη

μα τοΰ παγκόσμιου αύτοΰ βραβείου, θά 
θέλαμε ολόψυχα νά τιμηθή μ’ αύτό ό ποιη
τής Κωστής Παλαμάς. Ή  διεύθυνση τής

«Π ρω τοπ ορίας» έχτιμάει τήν ποιητική 
του έργασία καί ό κ. Φώτος Γιοφύλλης 
στό σύντομο σημείωμά του, πού μπαίνει 
στό ϊδιο τοΰτο φυλλάδιο, δείχνει τό θαυ
μασμό του γι’ αύτή. Μάλιστα ό κ. Γιοφύλ- 
λης καί σέ συνέντευξή του δημοσιευμένη 
στό περιοδικό « Θεατής» (φυλλάδιο τής 23 
Ίανουαρίου 1926) ειπε καθαρά: «Π ρώτος 
άπ’ δλους τούς "Ελληνες διανοουμένους δ 
Παλαμάς μπορεί νά διεκδίκηση τό Ν ό
μπελ».

"Οταν δμως ή τιμή αύτή γιά νά γένη 
πραγματικότητα άναγκάζει τόν ποιητή μας 
νά μικρύνη καί νά κάμη άβαρίες, αρχίζου
με νά πιστεύουμε πώς δέν πρέπει νά ζη
τούμε πιά τέτοια τιμή γιά τ ’ άπομεινάρια 
τοΰ παλιού εκείνου Π αλαμά...

** *
Τά δσα έ'καμε τελευταία ό Κωστής Π α

λαμάς έ ν ά ν τ ια  σ τ ή ν  « ’Α ρ ε τ ή  το υ » ,  δσα
έμανουβράρησε γιά νά ρίξη μερικούς μαύ
ρους λεκέδες στό χαραχτήρα του (δπως τόν 
φανταζόμαστε), δσα είπε κι’ άφισε νά ειπω
θούνε μέσα στήν Ακαδημία γιά τή γλώσ
σα, μέ τό σκοπό νά μπορέση ν’ άρέση 
στούς καθυστερημένους καί νικημένους πιά 
καθαρευουσιάνους, πιστεύουμε πώς δέν 
υψώνουν τόν ποιητή. Ούτε τόν άφίνουν 
στή θέση πού είχε στή συνείδησή μας. 
Τόν ρίχνουν πολύ!

Κι’ δμως καί πάλε ό σατυρισμός τοΰ 
Παλαμά άπό τόν Ψυχάρη μέσα στό *Μ α ρ - 
συα»θά  μάς φαινόντανε πολύ σκληρός. 
Τώρα δμως μπήκε στή μέση κάί κάτι άλλο. 
Καί τό τελευταίο αύτό δέν μάς δίνει πιά 
τό δικαίωμα νά μποδίσουμε τή Νέμεση νά 
βάλη τό χέρι της σ ’ αύτό τό ζήτημα. Ό  
εραστής, δηλαδή, τοΰ Νόμπελ, άφοΰ άρνή- 
θηκε τήν Πίστη του καί τήν Αρετή του, 
έ'φτασε στό σημείο νά βρίση τόν Ψυχάρη 
καί πεθαμένον άκόμα στό άνοστο κουβεν
τολόι του μέ τήν Κυρία Δημητρακόπουλου 
στήν « 'Ε σ τ ία » .  Μά οί Μεγάλοι Νεκροί δ έν  
π εθαίνουν, κύριε Παλαμά. Ζ ο ϋ ν  κ ι ’ά φ ο ϋ  
π ε & ά ν ο υ ν .  Κ ι ’ ά π α ν τ ο ϋ ν  ά π ό  τόν τάφ ο.

Η ‘'Π Ρ Ω ΤΟ Π Ο Ρ ΙΑ ,.
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Ο Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ
Τ Ρ Α Γ ΙΚ Ω Μ Ω Δ ΙΑ  Σ Ε  

ΤΑ ΠΡΟΣΟΠΑ:

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ
ΜΑ Γ Μ Ο Υ Δ Ο ΙΙΟ Υ Λ Ο Σ  
ΑΞ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ  
Α Ι10  Α Λ Ω Ν  Α Σ

Είμαστε οιήν ’Αθήνα, στό κέντρο τής 
πολιτείας. "Ενα καμαράκι μικρό, μ ’ era 
παράθυρο ά π ’ δπον βλέπει κανείς μονάχα 
ντουβάρια, δηλαδή τάντικρυνά τά σπίτια. 
Σ τό βάθος, αριστερά, ενα γραφείο με σω
ρό χαρτιά, πού κρύβουνε όλότελα, δταν 
είναι σκυμμένος, τό πρόσωπο εκείνου πού 
μελετά ή γράφει. Πιό κοντά στό θεατή, 
μά στήν ίδια τή γραμμή, Άλλο ενα τραπε
ζάκι φορτωμένο βιβλία, εφημερίδες, χαρ
τιά λογιώ λογιώνε καί άνω κάτω. Αεξιά, 
καναπεδάκι, καρσί στό γραφείο τοϋ Μαρσνα.

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
Μ α ρ σ ν α ς  — Μ α ϊμ ο υ δ ό π ο υ λ ο ς .

Μ Α Ί'Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  (καθισμένος
στόν καναπέ καί χασμουρημένος. ’Άξαφνα  
φωνάζει, σά νά ξύπνησε). —  Μίλα, μπρέ 
άδερφέ, καί μέ πέθανες στή νύστα. (Δέν 
μπορεί κανείς νά καταλάβτ] σε ποιόνε τά 
λέει. Κανένας δξω  άπό τό Μαϊμουδόπουλο 
δε βρίσκεται στό γραφείο.) Μαρσύα! (Τί
ποτα ! Δε σαλέβει άνθρωπος). Κ ώ στα ! 
(Πάντα πιό δυνατά). Μωρέ Κωστή.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . (Ά π ό  πίσω άπό τό γρα
φείο προβέλνει καί φαίνεται λίγο λίγο ενα 
κεφάλι. Κεφάλι μεγάλο. Μαλλιά μάβρα. 
Κόμη σωστή. Μάβρο μουστάκι, πηχτό. 
Γένια μάβρα, δχι ιμω ς πολί μακριά. Οί 
τρίχες σκεπάζουνε τά μάγουλα, προχωρών
τας 'ίσια με τά μάτια, μάβρα κάρβουνο καί 
δάφτα. Κοιτάζει τό Μαϊ μουδόπουλο).—  Τί 
μέ θέλεις;

Μ Α Ί'Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .— Τί σέ θέλω; 
Θέλω μιά σταλιά κουβέντα. Μιά ώρα πού 
σωπαίνω κι δλο γράφεις.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Κάλλια νά γράφη κανείς 
παρά νά μιλά.

Μ Α Ϊ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Έ λ α  τώ 
ρα, σά νά μήν τό ξαίρω, σοφώτατε, τό σύ
στημά σου. Μέ τούς άλλους άριστο. Μαζί

Τ Ρ Ε Ι Σ  Σ Κ Η Ν Ε Σ

μου τί φελά; Μήπως δέν είμαι ό Μαϊμου- 
δόπουλος; Ό  Μανώλης σου, καλέ;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (πού σηκώθηκε όρθιος καί 
δείχνει τό μικρό του τό ανάστημα, δυσα
νάλογο μέ τό χοντρό τό κεφάλι). Δέν τά 
είπαμε πιά ; Θά τά Εαναποΰμε;

Μ Α Ί'Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Βέβαια. 
"Οσο πιό συχνά τά λές, τόσο καί πιό μαρ
γιόλικα τά γυρίζεις. ’Έχουμε καί νέα.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (μέ περιέργεια). —  Ποιά;
Μ Α Ϊ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.- Ό  Α π όλ 

λωνος βγαίνει πιά φανερά υποψήφιος στό 
Prix Nobel.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (Ξανακάθεται βαζιεστισμένος 
ατό γρaq)εϊo τον) Σ ά  νά μήν τό ήξαιρα!

ΜΑ Ϊ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.— Κ αλά! Π ώς 
τό ξαίρεις;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . —  Ά φ ο ΰ  μοΰ τδγραψε ό 
ίδιος!

Μ Α Ί'Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .—  Σοΰ έγρα
ψε ό Άπόλλωνας; Ε σένα ; Σοΰ έγραψε ό 
Φοίβος;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Ά μέ, τί θαρρείς; Φοί
βος, Μαρσύας, ένας κ’ ενας.

Μ Α Ί'Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .—  Καί τί σοΰ 
έλεγε;

Μ Α ΡΣΥ Α Σ.·— Τί μοΰ έλεγε; Νά. Π ώς 
είναι καλός άνθρωπος, αν καί θεός. Π ώς 
άφοΰ καταγινού μαστέ οί δυό μας στή μου
σική, δέν πρέπει νά τά ξυνίσουμε' πώς δέν 
έ'βαλε υποψηφιότητα δσο δέν έ'βαζα έγώ 
πώς νά τοΰ δηλώσω τούς σκοπούς μου καί 
βλέπει τί έχει νά κάμη.

Μ Α ΪΜ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . —  Καί τοΰ 
άποκρίθηκες;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Έ γ ώ ; Τίποτα.
Μ Α Ί'Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Τίποτα; 

Τοΰ Απόλλωνα;
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Έ γ ώ  δέν άνακατέβουμαι 

σ ’ άφτά.
Μ Α Ί'Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Μιά καί 

δέν άποκρίθηκες, άνακατέφτηκες αρνητικά.
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  ’Ό χι! Ά ν  άποκρινό- 

μουνε πώς είμαι υποψήφιος, θά τό μά
θαινε πώς εϊμουνε καί θά μπορούσε νά 
ένεργήση έναντίο μου. Ά ν  τοΰ άποκρινό- 
μουνε πώς δέν είμαι, καταδικαζόμουνε καί 
τέλειωνε. Λογικό νά σωπάσω.



Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ (Πάει καϊ τον 
χαδέβει τό μάγουλο.) —  Κατεργαράκο μου 
έσΰ. Καί δέν έκαμες τίποτα;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Έ γιυ ; Τίποτα! Ειδε τό 
γράμμα τοΰ ’Απόλλωνα ένας φίλος κ’ έ'δω- 
σε αμέσως είδηση σέ μερικούς δικούς μας, 
πού τοΰ λόγου τους νομίζω πώς κάτι xct- 
τωρθώσανε, δηλαδή νά γίνη λόγος γιά 
μένα.

Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Μπράβο 
σου καί είνε τό μόνο φρόνιμο. ’Ίσια ί'σια 
κάτι τέτοιο ήρθα νά μαγερέψουμε μαζί. 
("Ορΰιος μπροστά ατό γραφείο) Λοιπόν ά- 
κουσε. Μέ φώναξε ό ’Απόλλωνας έχτές. 
Τίμιος άνθρωπος, πρέπει νά τό μολογήσω. 
Τί τά θέλεις; Θεός. Καί νά μήν είναι τί
μιος; Γνωστό κι’ δλας πώς είμαστε φίλοι, 
έσύ καί γώ. Γ ιά  τοΰτο, λέει, νά προτείνω 
εγώ νά τοΰ δοθή τό βραβείο, μήπως φανή 
πώς σέ κρατούμε ό'ξω άπό τήν υπόθεση. 
'Ό τι τό παίρνει τάφτί μου, πετιοΰμαι καί 
τοΰ κάνω’ «Ά κόμη καλήτερα: Θά ζητήσω 
τοΰ Μαρσύα τοΰ ίδιου νά μάς βοηίίηση.» 
Καί ήρθα νά σοΰ τά προφτάσω νά είσαι 
είδοποιμένος.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Νά φίλος μιά φορά.
Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .- ’Εγώ είμαι 

μουσικός καί τονίζω τούς στίχους σου. 
'Ώστε μοΰ συφέρνει νά πάρης έσύ τό βρα
βείο. Θά μέ φελέση έτσι μένα. Θά που
λιού μα ι.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Πές του λοιπόν αποφα
σιστικά πώς βέβαια κι αξίζει ένας Ά π όλ- 
λωνας τό βραβείο, μά πώς ή κόρη μου θέ
λει νά βγώ υποψήφιος γιά τήν προίκα της 
καί τά παραπροίκια.

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Ώ ραία τό
στοχάστηκες, (ξίνει μιά στιγμή τάφτί του). 
Μά θά ποΰνε δλοι τώρα πώς νά κι άνακα- 
τέβεσαι!

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  —  Διόλου. ’Εγώ δέν είμαι 
πού βγαίνω υποψήφιος. Είναι ή Σκολή 
μου.

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. — Ποιά Σκο
λή, μ ω ρέ ;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— ’Ακόμη δέν τό ξαίρεις 
πώς ό ’Απόλλωνας κι ό Μ αρ συ ας αντιπρο
σωπεύουνε δυό αντίθετες αρχές;

ΜΑ Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.— Δυό αρχές; 
’Έχεις έσύ μιάν αρχή ;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  ’Εννοείται. Είμαι Φρΰξ.
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Μ Α Τ Μ Ο Υ Ν Ο Π Ο Υ ΔΟ Σ. —  Φρίξ; Τί 
Φ ρίξ;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . —  ’Από τό Φρυγία, μωρέ 
αδερφέ! Φρύξ. Φρυγός. Φρύγας.

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Δοτική 
Φρυγί! Ώραία. Καί ό ’Απόλλωνας τί πρά
μα είναι;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . —  Ό  ’Απόλλωνας είναι 
Δωριέας. Δηλαδή βέρος Ρωμιός! Καί πα
ρατήρησε πώς άφτός δλα κι δλο ψέλνει τά 
γνήσια τά ελληνικά. Τά εθνικά. Τήν ψυχή 
τής Ρωμιοσύνης. Τή ρωμαίϊκη τήν άγάπη. 
Ελλάδα, Ελλάδα πνέει τό έργο του άπό 
άκρη σέ άκρη.

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Ά με, τό 
έ'ργο σου έσένα;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Έ γώ  τοΰ βάζω τά γυα
λιά. ’Εγώ φάρδυνα τά σύνορα τής μουσι
κής. Βγήκα δξω άπό τήν στενή τήν Α ττι
κή, άπό τό φως της. Πήγα στή Μικρασία. 
Τράβηξα μακριά μακριά ίσια μέ τή Νεμ- 
τσιά, έ'τρεξα στούς Δανέζους, δπου μέ οδη
γήσανε τά δανεικά παραμύθια τού Βικέλα. 
Γύρισα στόν τόπο μας καί τοΰ έφερα πίσω 
τό χάος. Δηλαδή. Μερικοί άνόητοι λένε 
πώς είμαι σκοτεινός, πώς δίδαξα στούς δι
κούς μου τό σκοτάδι. Παραμύθια. Τούς δί
δαξα τήν άοριστία. Τήν άοριστία τής Α 
σίας, καί τής Δανίας συνάμα. Βλέπεις τί 
ζεβγάρωμα μοναδικό; Έ γώ  είμαι ό μεγά
λος δ Αόριστος. Δέ λέοο ποτές τά πράματα 
μέ τδνομά τους. Είμαι 6 αόριστος ό πρώ
τος κι ό άόριστος ό δεύτερος. Ά π ό  τή 
Φρυγία...

ΜΑ ΤΜ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ (nob τόν άν- 
τιακόβει). —  Φρυξί!

Μ Α Ρ ΣΥ Α Σ . —  ’Ορίστε;
Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Σοΰ λέω 

Φρυξί.
Μ Α Ρ ΣΥ Α Σ . —  Καί τί νά τό κάμω;
Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Νά σοΰ 

δείξω πώς κατάλαβα μέ τί τρόπο κλίνεται 
δ Φρύξ. Δοτική τού πληθυντικού.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Είσαι πολί κουτός.
Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ.— Θές νά πής 

κουτοπόνηρος!
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Μή μέ ζαλίζης καί σπου

δαία σοΰ κουβεντιάζω. Ά π ό  τή Φρυγία....
Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Φρύγε, 

Φρύγοιν, ό δυϊκός!
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Σώπα καί μέ. πέθανες.
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Ά π ό  τή Φρυγία μετακόμισα στήν Ελλάδα
τή φλογέρα....

Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Τή φλο
γέρα τοΰ Βασιλιά.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Εννοείται. 
Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. — Ό  Α π όλ 

λωνος τάχα δέ μετακόμισε τίποτα.
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Τσίκουδο δέ έχει μετακο- 

μισμένο άπό πουθενά. "Ολα στόν τόπο τά 
βρήκε. Τί ξαίρει δξω άπό τήν παλιά, τήν 
κλασσική τήν έφτάχορδη κιθάρα;

ΜΑ Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.—  Δίκιο έχεις. 
Ό  Απόλλωνας είναι πιά σήμερα πρόσωπο 
ιστορικό. (Ζυγώνει ατό Μαρσύα). Φίλε 
μου, δσο θέλεις. Μά τό κάτω κάτω Ιδού 
τί τρέχει. Γ  ιά νά νάρθή στά νερά του, τοΰ 
είχα τάξει πώς έγώ θά  τόν προτείνο) γιά 
τό N obel καί τώρα θάχη κάθε δικαίω
μα νά μέ βγάλη ψέφτη καί άτιμο.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . —  Νά μήν ιδρώνει τάφτί 
σου. Ό  Αξιοθρήνητος φρόντισε γιά δλα.

Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Ποιός ό 
Α ξιοθρήνητος;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Έ να ς βλάκας.
ΜΑ ΤΜ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.— Τί προσμέ

νεις λοιπόν άπό έ'να βλάκα;
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Τά πάντα! Δέν τό πήρε 

άκόμη ό νοΰς σου πώς γιά νά πιάση έ'νας 
λόγος, πρέπει νά τόν είπε έ'νας βλάκας;

ΜΑ ΤΜ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ.—  Καί ποιός 
είναι ό λόγος άφτός πού θά  μάς βάλη 
στόν ϊσιο δρόμ ο ;

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .— Νά σοΰ τό μάθη ό ίδιος. 
Έ γώ  τόν έ'καμα κοπέλλι μου. Είναι πάντα 
δίπλα στήν κουζίνα, έδώ. (Φωνάζει) Α 
ξιοθρήνητε !...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΦΤΕΡΗ

Αξιοθρήνητος — Οί προηγούμενοι.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (κρυμμένος άπό πίσω άπό 
τό γραφείο του). "Ελα λοιπόν Α ξιοθρή
νητε, νά μάς τά πής. (Σηκώνει τώρα το κε
φάλι του καϊ βλέπει τώρα πώς ό ’Α ξιο
θρήνητος είνε κοριτσίστικα ντυμένος). Πάλε 
μέτάφουστάνια; Μά δέ μοΰ λές στό τέλος 
τών τελώνε, θηλυκό είσαι, εΐσαι αρσενικό;

ΑΞ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ (τσακίζεται καϊ σκ.ι- 
άζεται).—  Μαρσύα, μωρέ Μαρσύα, μέ ρω 
τάς κάτι πράματα!... Νά, είμαι θηλυκό γιά 
τόν άγώνα τής γυναίκας, αρσενικό ά'μα 
έχω νά πολεμήσω άντρα.

Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. —  Κοκόνα 
μου έσύ, τί δμορφα πού μάς τά γύρισες!

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ . —  Πές δά καί τό πιό νό
στιμο, τί κάνεις σάν πολεμάς τούς θεούς;

Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ.—  Θεούς γιά μένα 
δέν έχει. ’Έχει ξόανα.

ΜΑ ΤΜ Ο Υ ΔΟ Π Ο ΥΛ Ο Σ —  Π ώς είπες;
Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ —  Ά μ ε ; Τά ξόανα 

είναι άγάλματα ξύλινα. Καί τάγάλματα 
θεοί. Ά ρ α , ό θεός ξόανο-

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Λοιπόν ό Απόλλωνας;
Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ. —  Ό  Απόλλωνας 

δέν μπορεί νά περάση ούτε γιά ξόανο.
ΜΑ ΤΜ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ —  Νά τάκού- 

σουμε άφτό, καί θά  είναι νόστιμο.
Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ .—  Είναι άμίμητο. Άκουσε, 

ακούσε τό λαμπρό τό επιχείρημα.
Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ.—  Έ γ ώ  έχω σπου- 

δάση στήν κουζίνα δλα τά έ'ργα τού Ά π όλ - 
λιονα.

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ.- Καί τάπο- 
τέλεσμα ;

Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ.—  Θεοφάνερο. Τα
λέντο δέν έχει ό Απόλλωνας. Δέν είναι 
καθόλου καλλιτέχνης. Ά ρ α  μήτε λόγος γιά 
Νόμπελ.

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (καταγοητεμένος κρύβεται 
καϊ μάλιστα σά νά βουτά πίσο) άπό τό γρα
φείο του). ■— Λαμπρό ! Έχταχτο ! Ά μ ί
μητο.

Μ Α Τ Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ (σά συλλογι
σμένος).—  Μά παιδάκια μου, τό Πανεπι
στήμιο τί θά πή, αν άκούση πώς ταλέντο 
δέν έχει έ'νας Α πόλλωνας;

Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ (ξεκαρδισμένος στά 
γέλιο). —  Τό Πανεπιστήμιο άλισβερίσια 
μέ τόν Απόλλωνα δέν έχει. Ούτε ξαίρει τδ
νομά του !

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ (χτυπώντας 
τό μέτωπό του)— Φ ρυξί! Φρύγε! Φρύγουν ! 
Τώρα τδνιωσα. (Πρός τόν Μαρσύα). Γ ι’ 
άφτό ελληνίζεις; Γιά νά τούς πάρης τούς 
ψήφους; Καθαρεβουσιάνε Μαρσύα!

Μ Α Ρ Σ Υ Α Σ  (το ΰ  ξανακρύβηκε πίσω 
άπό τό γραφείο του).— Έ γ ώ  δέν άνακατέ- 
βουμαι στά τέτοια

Μ Α Τ Μ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ (καΟισ,ιένος 
καί σκουπίζοντας τό μέτωπό του ).— Ά ρ ι 
στα δσα μαγειρέβουμε οί τρεις μας έδώ. 
Ε μένα δμως έ'να μέ βασανίζει. Πές τονε 
ξόανο, πές τονε δτι άγαπάς. Ό  Ά πόλλω-
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νας είναι τοΰ Διαβόλου κάλτσα, ϊσια ίσια 
επειδή κ’ είναι θεός.
t ΑΞ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ.— Δέ βαριέσα.; Μ ’ 
ενα μου λόγο τόν έ'χω κάμει κομμάτια.

Μ Α ΪΜ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . —  Ώ ραΐα ! 
Μά νά διοΰμε άφτός τι θά μάς κάμη. Ά 
φτός είναι κουριόζος άνθρωπος. Δικοΰ του 
είδος σκαρί. Νά μή ξεχνούμε πώς δ Ά -  
πόλλωνας είναι ό "Ηλιος. ’Έχει τό άκράτη- 
το μίσος τοΰ σκότους. Καί λέγεται Πύθιος, 
γιατί κατάστρεψε τόν Πΰα^ωνα, τό απαίσιο 
τό φίδι. Τίποτα στόν κόσμο δέν υπάρχει 
πιό τερπνό, τίποτα πιό τρομερό άπό τήν 
άχτίδα τοϋ θεοΰ. Σέ τοΰτο άπάνω είναι 
βέρος Ρωμιός. Ό ταν  τοΰ φέρνεσαι δ'πως 
πρέπει, γίνεται δλο γλύκα. Φτάνει δμως νά 
τοΰ φερθής άσκημα, καί είσαι χαμένος. Α 
δύνατο νά τοΰ άντισταθής. "Αμα φαίνεται, 
βουβαίνεσαι μπροστά του. Λόγια πολλά δέ 
συνηθίζει, ενεργά, καί ή δράση του άποφα- 
σιστική, τελειωτική, άκατανίκητη, επειδή 
αβάσταχτος θυμός τόν όδηγα.

Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ ( τ ον  ανμμαζώνεται 
φοβισμένος). Καί άπό ποΰ μπορείς νά κα- 
ταλάβης πώς θά θυμώση ;

Μ Α ΪΜ Ο Υ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . —  Ά π ό  ενα 
φεγγοβόλημα ξαφνικό πού σέ θαμπώνει. 
Στράβει καί τελείωσε.

Α Ξ ΙΟ Θ ΡΗ Ν Η ΤΟ Σ.—  Θέ μου, Θέ μου, 
πώς νά γλυτώσω; (Φεγγοβολά καί ατρά- 
βει. Πάει καί χώνεται άπό κάτω άπό τό 
γραφείο τον Μαρσνα, πον σκύβει τό κε
φάλι του, άφαντος).

Μ Α Ί'Μ Ο Υ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ. — Έρχεται, 
νά τος, έρχεται δ θεός.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 
Ά  πόλλωνας — προηγούμενοι.

Α ΙΙΟ Λ Λ Ω Ν Α Σ (που μπήκε στην κάμα
ρη κα\ τούς κοιτάζει εναν ε'νανε) ’Ά 
θλιοι, καί μάλιστα τρισάθλιοι. Έ γ ώ  σάς 
φώτισα καί νά ή πλερωμή μου. (Πρός τό 
Μαϊ μουδόπουλο). Έ σύ, ανόητε, μπακάλη 
κι όχι μουσικέ, θά πάθης δτι έ'παθε δ Μί
δας, δ βασιλιάς τής Φρυγίας, άφοΰ καί σύ 
ψήφισες τό Μαρσύα. (Βγάζει άπό τη τζέ
πη τον ενα ζευγάρι αφτιά γαϊδουριού και 
τον τά κο,Ινα ατό πρόσωπο άπό κάθε 
μεριά). Νά . σου τα, γαϊδούρι. Τό σωστό 
μερτικό σου. (Ιΐρός τόν ’Αξιοθρήνητο). 
Έ σύ  άπό μπροστά μου νά χαθης. Ά π ό  
δώ καί πέρα νά περιφέρνεσαι στήν οικου
μένη άλάκερη, σάν ξόανο γιατί ξόανο είσαι. 
(Τρέχει ό ’Αξιοθρήνητος και φέβγει. ‘ Ο 
’ Απόλλωνας στρέφεται ΐτρός τό Μαρσνα). 
Έ σύ  έδώ, γλήγορα! Πάει νά τόν τραβή- 
ξη όξω  άπό τό γραφείο τον και τονε βάζει 
στή μέση τής σκηνής). Πές μου τί θά εϊ- 
σουνε χωρίς έμενα; Καί τόλμησες νά μοΰ 
παραβγής, άσυνείδητε; Νά σέ γδάρω, γιά 
νά μάθης. Γιά νά σέ μάθη καί ό κόσμος, 
τί πράμα είσαι. (Τού .βγάζει τό μουστάκι 
τον). Τό μουστάκι σου ψέφτικο! (Τον 
βγάζει τά γένια τον), ψέφτικα καί τά γέ
νια! (Τον βγάζει τά μαλλιά τον). Καί τά 
μαλλιά σου περρούκα! ("Ο Μαρσναςάπομνή- 
σκει σάν τό κολοκύθι, ενώ ήσυχος καϊ ολύμ
πιος ό Άπόλλο)νας πάει νά φωτίση άλλοι’ς )

Είκοσι πέντε τοΰ Γιοΰλη. κεριακή, ώρα τρεις 
τάπόγεμα.— Είκοσι εννιά τοΰ Γιοΰλη, πέμτη, 
ώρα εννιά, 1926.

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Ο Ψ ΥΧΑ ΡΗ Σ ΚΑΙ ΤΟ  ΝΟΜΠΕΛ
Ξαναζωντάνεψε καί πάλι μιά παλιά έπι- 

θυμιά άνάμεσα στούς διανοούμενους τοΰ 
τόπου μας. Αύτή τή φορά δμως συνοδε
μένη καί μέ τίς σχετικές προσπάθειες καί 
ενέργειες νά φανατιστή καί νά παραδεχτή 
δ γραμματισμένος κόσμος τής Ελλάδας κα
θ ώ ς καί οί φιλέλληνες τοΰ έξωτερικοΰ πώς 
ή Ελλάδα μας άδικιέται πού δέν τιμήθηκε 
άκόμα μέ τό μεγάλο αύτό βραβείο τοΰ 
Νόμπελ. Κ ’ ενόσω ζοΰσε δ Ψυχάρης ειχε 
δημιουργηθεΐ ζήτημα προτίμησης μεταξύ

Ψυχάρη καί Παλαμά, πού κατάληξε σέ 
συμφεροντολογικό συναγωνισμό. Μά τώρα 
πού πέθανε δ Ψυχάρης, ή συζήτηση καί ή 
ενέργεια απλώθηκε καί χωρίστηκε σέ προ
τίμησες καί υποστήριξες γιά διάφορους 
άλλους λογίους έκτος άπό τόν Παλαμά.

Κ ’ έχομε πολλούς πού θά θέλανε νά τό 
πάρη δ Σκίπης, άλλους πού υποστηρίζουνε 
τόν Ξενόπουλο, άλλους τό Χ«τζιδάκη, άλ
λους τό Βουτυρά, άλλους τό Σικελιανό 
κι άλλους ό καθένας ενα δρισμένο λόγιο
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-— ποιητή, ρομαντζογράφο, γλωσσολόγο—- 
πού τό είδος καί ή άξία τοΰ έργου του 
ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τήν άντίληψή του.

Καί βέβαια δ καθένας άπό τούς υπο
ψήφιους έχοντας τήν πεποίθηση μιάς υπε
ροχής, προσπαθεί κ’ ενεργεί κι αύτός χώρια 
καί κρυφά γιά τήν επίδειξη τής τέχνης του 
στό έξωτερικό.

’Έ τσι μεταφραστήκανε τοΰ καθενός σέ 
μιά ή περισσότερες γλώσσες τά πιό οίξιό- 
λογα κομμάτια άπό τά έ'ργα τους.

Κανένας δμως δέν ειχε ούτε έχει τήν 
τόλμη καί τή θαρρετή γνώμη νά ενεργήση 
φανερά καί νά υποστήριξή τόν εαυτό του 
ή άλλο, γιατί βέβαια δέ σκέφτηκε καί ποτέ 
πώς τό βραβείο δέν είναι μονάχα πλουτι
σμός ατομικός μά καί μιά τιμή γιά τήν 
Ελλάδα. Φοβούνται βέβαια νά μήν παρε- 
ξηγηθοΰνε πώς ή ένέργειά τους άλλο σκοπό 
δέν έχει παρά μονάχα τό ατομικό συφέρο.

"Ενας μονάχα ένέργησε φανερά καί μέ 
πείσμα, διάθεσε κάθε μέσο νά υποστήριξή 
τό σκοπό νά τιμηθη ή Ελλάδα μέ μιά 
παγκόσμια δόξα-

Κι αύτός εΐτανε ό Ψυχάρης.
Ό  Ψυχάρης έφερε στή μέση τό ζήτημα 

αύτό, χαρακτηρίζοντάς το ώς άδικο νά μήν 
άντιπροσωπεύεται κ’ ή Ελλάδα μέ τό έργο 
ένός λογίου της στή συζήτηση τής Α κ αδη 
μίας τής Στοκχόλμης, σέ καμιά άπό τίς μο
ναδικές χρονιάτικες συγκέντρωσες γιά τήν 
εκλογή τοΰ ξεχωριστού τεχνίτη τής ύφηλίου.

Καί θεωροΰσε υπεύθυνο γιά τήν παρά
λειψη αύτή τήν Κυβέρνηση, πού έπαιρνε 
άψήφιστα έ'να τόσο σοβαρό γεγονός γιά 
τό δποΐο πανηγυρίζουνε κάθε χρόνο τήν 
επιτυχία του όχι μόνο ό διανοούμενος κό
σμος άλλά καί αύτές οί επίσημες αρχές 
κάθε ’Έθνους πού ευνοήθηκε μέ τήν υπό
δειξη μιάς άνώτερης πνευματικής άξίας.

Καί βέβαια έρριχνε τήν εύθύνη στήν 
ϊδια τήν Κυβέρνηση γιατί αύτή μονάχα 
ειχε τό δικαίωμα —  άφοΰ επίσημο άλλο 
σωματείο φιλολογικό δέν .είχαμε, σύμφωνα 
μέ τούς δρους τής συμμετοχής — νά υπό
δειξη έ'να άπό τούς εκλεκτούς τής ελληνικής 
λογοτεχνίας.

Σχετικά λοιπόν γιά τήν άμέλεια αύτή 
είχε γράψει τό Δεκέμβρη τοΰ 1924 στόν 
κ. Σοφούλη, — χωρίς νά όρίζη ή νά ΰπο- 
δεικνύη πρόσωπα.—  Ταυτόχρονα ειχε γρά

ψει καί στόν κ. Παλαμά προσπαθώντας νά 
τόν πείση πώς δέν είναι σωστό νά κάθεται 
σέ μιά αδράνεια μοιρολατρική καί νά τοΰ 
μολογήση ξάστερα άν ειχε υπ’ όψη του τό 
ζήτημα, κι αν ήθελε νά τόν βοηθήση μέ 
τά μέσα πού διάθετε.

Μά ούτε δ κ. Σοφούλης τοΰ άπάντησε, 
ούτε κι δ κ. Παλαμάς. Έστειλε έπειτα κι 
άλλα γράμματα στούς ίδιους, μά καί πάλι 
δέν τοΰ άπαντήσανε.

Ό  πρώτος ϊσως έπειδή νά {θεωρούσε τήν 
ιδέα τοΰ Ψυχάρη τολμηρή κι ό δεύτερος 
βέβαια άπό επιφύλαξη μήν εκτεθεί άπό 
καμιά απάντηση.

Κι δταν έκανε γνωστή τήν ένέργειά του 
αύτή καί σέ άλλους φίλους του στήν Ε λ 
λάδα καί παραπονιότανε γιά τή στάση τόσο 
τοΰ κ. Σοφούλη δσο καί τοΰ κ. Παλαμά, 
πολλοί τοϋ γράψανε τότε πώς άδικα ενερ
γεί μέ τόν κ. Σοφούλη νά πείση τήν Κυ
βέρνηση. Ό σ ο  γιά τόν κ. Παλαμά άφοΰ 
δέν άπαντοϋσε πά νά πή πώς δέν θά θεω 
ρούσε τόν εαυτό του άξιο νά παραβληθή 
ώς διεθνής! Καί τόν παρακαλούσαν, άφοΰ 
είχε πάρει τό ζήτημα στά σοβαρά, νά ενερ
γήσει γιά τόν εαυτό του.

Τότε σ’ ένα γράμμα του 23)1)25 έγρα
φ ε : «Μά, πώς θέλετε νά βγώ υποψήφιος 
στό βραβείο άφτό καί ή Ελλάδα μας νά 
μήν έχει χαμπάρι, άφοΰ βραβέβουμαι γιά 
έργο έλληνικό;

«Τό χρέος μου νά τό ζητήσω. Ή  Ε λ 
λάδα θά φερθεί δπως τό εννοεί. Λυποΰμαι 
μονάχα κι άπορώ*λιγάκι πού δ Σοφούλης 
δέ μέ τίμησε μέ καμιάν άπάντηση».

Έπερίμενε δμως, δέ βιάστηκε, κι δλο 
έγραφε ζητώντας γνώμες γιά τήν αιτία πού 
έμπόδιζε τόν κ. Παλαμά νά τοΰ άπαντήση 
ξάστερα.

Οί φίλοι του τόν βιάζανε νά μή περι- 
μένη πιά, μά μιά καί τδχε βάλει στό νοΰ 
εΐτανε ικανός νά ενεργήσει καί νάχη πολ
λές ελπίδες νά δοθή στήν Ελλάδα.

Τότε σ’ ένα άλλο γράμμα του 23)3)25 
έγραφε: «Πρέπει δμως χωρίς άλλο νάχου- 
με πρώτα μιάν άπάντηση τοΰ Παλαμά. 
Θά γράψω τού Κακλαμάνου νά μοΰ πή, 
έπειδή άκουσα κι άκουσε κάποιος άπό τό 
Λέαντρο πώς ό Κακλαμάνος ενεργεί στή 
Σουηδία γιά τόν Παλαμά».

Τόν ’ Ιούνιο τοΰ 1925 ήρθε δ Ψυχάρης
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στήν Ελλάδα νά κάνη μερικές ομιλίες κα! 
νά δή κα! τούς φίλους του. Ειτανε μεγάλη 
του ή επιθυμία νά πατήση έπειτα άπό τόσα 
χρόνια τό ελληνικό χώμα.

Κα! μιά μέρα, ποΰ ειτανε τριγυρισμένος 
άπό τους πιό διαλεχτούς λογοτέχνες μας, 
τούς εξήγησε τόν πόθο του κα! τήν ανάγκη 
νά ενεργήσουνε δλοι μαζ! γιά τό Νόμπελ 
νά δοθη μιά φορά κα! στήν Ελλάδα. Τούς 
διηγήθηκε τ!ς ένέργειές του κα! τή σιωπή 
τοΰ κ. Σοφούλη κα! τοΰ κ. Παλαμά. Τέλος 
τούς είπε καθαρά πώς έχει σκοπό αν άρ
νηθή δ κ. Παλαμάς νά τό διεκδικήσει γιά 
τόν εαυτό του. Θά τό διεκδικοΰσε αύτός γιά 
τόν εαυτό του μέ τήν υποστήριξή τους, δί
νοντας τό λόγο του σ ’ δλους πού τόν τρι
γυρίζανε τή στιγμή έκείνη, πώς θά κρα
τούσε άπό τό τεράστιο αύτό φιλολογικό 
βραβείο μονάχα 500 φράγκα νά πανηγυ
ρίση τήν τιμή πού θά τοΰ γινότανε μ’ έ'να 
καλό τραπέζι, αύτός κ’  ή γυναίκα του. Τά 
υπόλοιπα {hi τά δώριζε στή βιβλιοθήκη του.

’Αποφασίσανε λοιπόν τρεΐς-τέσσερες άπό 
τούς παρευρισκούμενους, οί κ. κ. Μαν. Κα
λομοίρης, Γρ. Ξενόπουλος, Δ. ΤΙετροκόκκι- 
νος κι άλλοι νά πάνε στό σπίτι τοΰ κ. Π α
λαμά νά τοΰ άνακοινώσουνε δτι ό Ψυχά
ρης προσφερότανε νά βοηθήση μέ δλα τά 
Ευρωπαϊκά μέσα πού διάθετε τήν υπόθεση 
γιά νά δοθή τό Νόμπελ στόν κ. Παλαμά 
γιά τήν Ελλάδα.

Πήγανε κι ό κ. Παλαμάς άρνήίΐηκε νά 
βάλη υποψηφιότητα.

Τήν άρνηση τοΰ κ. Παλαμά ανακοινώ
σανε στόν Ψυχάρη κ’ εκείνος άμέσως φκιά- 
νει μιά αίτηση πού θά υπογραφότανε άπό 
δλους τούς λογοτέχνες σάν δμιλος προτεί- 
νοντας τόν Ψυχάρη γιά τό Νόμπελ.

Κα! ή ϊδια έπιτροπή ξαναπήγε στόν κ. 
Παλαμά νά τιμήσει τό έγγραφο έκεΐνο 
πρώτος μέ τήν υπογραφή του, σύμφωνοι 
δμως δλοι νά υπογράψουνε τό χαρτ! κα! 
να τό συμπληρώσουνε κα! μέ τις υπογρα
φές τών άλλων πού λείπανε.

Παρουσιαστήκανε λοιπόν κα! πάλι στόν 
κ. Παλαμά μέ τύ έγγραφο κα! μέ χαρά τοΰ 
ανακοινώσανε πώς ό Ψυχάρης μόνο μετά 
τήν άρνησή του υποβάλλει αύτός καί θά 
υπογράφει ή αίτηση άπό δλους τούς λογο
τέχνες. Γ  ι αύτό προσφέρουνε τήν τιμή τής 
πρώτης υπογραφής στόν κ. Παλαμά.

Ό  κ. Παλαμάς άρνηθηκε νά ΰπογράψη. 
Δικαιολογήθηκε πώς δέν πρέπει νά έπηρε- 
αστή ή έκλογή ενός λογοτέχνη άπό μιά 
υπόδειξη γιατί δέν άποκλείεται χωρίς τήν 
ενέργεια αύτή νά βραβευτή κ’  εκείνος, ό 
όποιος έξ άλλου έχει καί τόσες πολλές οικο
γενειακές υποχρεώσεις.

Ή  έπιτροπή έφυγε βέβαια μέ τά μού
τρα κατεβασμένα άπό τίς βαρυσήμαντες 
αυτές λέξεις τοΰ κ. Παλαμά καί δέν τόλ
μησε ούτε κάν νά παρουσιαστή μπροστά 
στόν Ψυχάρη.

Ό  κ. Πετροκόκκινος φίλος ιδιαίτερος τοΰ 
Ψυχάρη, ήρθε καί μάς έ'φερε τήν είδηση.

Π όσο εξευτελιστικό βέβαια καί πόσο 
ποταπό γιά τήν άντίληψη μερικών διανο
ουμένων μας!

Καί δμως δλοι επηρεαστήκανε άπό τά 
λόγια τοΰ κ. Παλαμά κι ας είχανε δώσει 
ύπόσχεσεις στόν Ψυχάρη, δτι θά υπογρά
φανε τό χαρτί

Χαρακτηριστικό είναι εκείνο πού προ
φασίστηκε κι ό κ. Καλομοίρης. Π ώς άν 
δέν υπογράψει δ κ. Παλαμάς ούτε κι αύτός 
υπογράφει. Τά συμφέροντά του είναι άλ- 
ληδένδετα μέ τόν κ. Παλαμά γιατί έτόνιζε 
τά ποιήματά του.

Κι ό Ψυχάρης έγραφε: «Τό μόνο σπου
δαίο είναι νά πεις τοΰ Καλομοίρη πώς 
ποτές του δέ μάς είπε πώς έ'πρεπε πρώτα νά 
ΰπογράψη ό II. γιά νά ύπογράψη άφτός. Νά 
τί πρέπει νά καταλάβει. ’Αδιάφορα τάλλα.»

Αύτό είναι τό ιστορικό τής δλης υπόθε
σης γιά τό Νόμπελ μεταξύ τοΰ Ψυχάρη και 
τοΰ Παλαμά κι απ’ αύτοΰ μπορεί νά κρί
νουνε κ’ οι ξένοι γιατί ό κ. Παλαμάς θέλει 
τό βραβείο τοΰ Νόμπελ. Δέν θάτανε άσχημο 
κ’ ή «Πρωτοπορία» νά τό κάνει γνωστό 
στό Γενικό Γραμματέα τής Ακαδημίας τής 
Στοκχόλμης, νά μήν άργοπορεΐ νά στείλη 
τήν έπιστολή στόν ποιητή, πού τόσο πολύ τή 
χρειάζεται γιά τις οικογενειακές του άνάγκες.

Ό λ α  δσα περιγράφω τά ξέρω σάν ένας 
μάρτυρας τής δλης υπόθεσης, πού διαδρα
ματίστηκε μπροστά στούς Χ®γίους καί καλλι
τέχνες μαςκ,κ. Ξενόπουλο, Ποριώτη, Γκόλφη 
Πετροκόκκινο, Καλομοίρη καί άλλους.

Υ. Γ. ’ Εχω στή διάθεση τής «Π ρωτο
πορίας» καί κάθε άλλου δλα τά σχετικά 
ντοκουμέντα γιά τήν υπόθεση.

MIX ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ
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Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ
(Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο  Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α )

(Τ ό  σύντομο, μά προσεχτικό τούτο σημείωμα γράφτηκε γιά τό φυλλάδιο, πού  
έβγαλε ή “Semaine Egyptienne,, ι ο ί  Κ άϊρου γιά τά τίμηση τόν Παλαμα. "Ε π ειτ' 
άπό γραφτή παράκληση τού κ. Σταυρινού, ό κ. Γιοφύλλης τόγραψε καί τοστειλε γιά 
νά μπή. 'Ω στόσο τό σημείωμα δεν εμπήκε παρά μονάχα ή τελευταία του φράση με
ταφρασμένη ατά Γαλλικά ετσι t “Palamas est une figure exceptionnelle de l’Hell6ni- 
sme, un poite artiste superbe double d’un grand fervent d’etude et de recherches.,, 
Δεν ξέρουμε γιατί τό σημείωμα δέν εμπηκε άλάκερο, άφού ζητήθηκε. Τό δημοσιεύουμε 
ομως εδώ χωρίς καμμιά μεταβολή, 'Ελληνικά γραμμένο, δηλ. οπως έγράφτηκε, γιά νά 
βρούνε μονάχοι τους οί άναγνώστες μας τούς λόγους τής παράξενης αυτής συμπερι
φοράς τού Καϊρινού περιοδικού. Τό σημείωμα αυτό είναι καί τό βασικό σκέδιο, πού  
άπάνω σ ’αντό συλλογίζεται ό κ. Γιοφύλλης νά καταπιαστή μιά αναλυτική μελέτη γιά 
τό εργο τού Παλαμα καί γιά τή φυσιογνωμία του γενικά).

Ή  φ υσ ιογνω μ ία  το υ  ξεχωρίζει. Ό σ ο  
σύντομα κι’ αν μιλήση κανένας γιά τόν 
Κωστή ΙΙαλαμά, πιστεύω πώς πρέπει νά 
τονίση τήν έξαιρετικότητα τής φυσιογνω
μίας του μέσα στή σύγχρονη ‘Ελληνική 
διανόηση. ’Ανάμεσα στό διανοούμενο κό
σμο τής περασμένης γενεάς ξεχώριζαν 
πρόσωπα δπως ό Γαβριηλίδης, ό Σουρής, 
ό Παλαμάς, πού, άνεξάρτητα άπό τήν καλ
λιτεχνική ή δποιαν άλλη άξία τοΰ έ'ργου 
τους, έπιβλήθηκαν κ’ είχανε συνταραχτικήν 
επίδραση άπάνω στή διανόηση τών συγ
χρόνων τους κ’  έφεραν μεταβολές στή σκέψη 
καί στήν κίνηση άλάκερου τοΰ ’Έθνους. Θά
τανε άδικία νά μήν άναγνωρίζαμε πώς μιά 
τέτοια συνταραχτική έπίδραση στό έ'θνος 
ειχε κι’ ό Παλαμάς. ’Ιδιαίτερα μέσα στίς 
μάζες τών διανοουμένων έπιβλήθηκε σάν 
έ'νας Μαιτρ. Γ  ι’ αύτό κ’  ή ποίησή του, 
πού δύσκολα μπόρεσε στήν αρχή ό διανο
ούμενος κόσμος νά τήν πλησιάση, έ'πειτα 
τοΰ γένηκε γνώριμη κι’ άγαπητή. Οί τρό
ποι τοΰ Παλαμά σιγά-σιγά έπιβληθήκανε. 
Κ ’ ήρθανε οί μαθητές, οί μιμητές, οί φ α
νατικοί οπαδοί κ’ οί φανατικοί εχτροί.
Σημεία δλα πώς ό Παλαμάς γίνηκε Μαίτρ. 

** *
Ό  τεχνίτη ς. Στήν ποίησή του ό Π α

λαμάς ήτανε ενα φαινόμενο σπάνιο. Έ δού - 
λεψε 50 χρόνια μέ πίστη άφάνταστη, μέ 
αφοσίωση, μέ διάθεση νά καλλιτερέψη τή 
μορφή καί νά πλάση νέα πράμματσ, νά 
ξανανιώση τήν Τέχνη, νά βρή δλο καί νέα, 
δλο καί ωραία ευρήματα. Ή  Τέχνη τοΰ 
Έλλτ]νικοΰ στίχου τό 1880, πού τήν πρω- 
τοπήρε στά χέρια του, ποΰ ήτανε ] Καί

πόσα θαύματα έ'καμε μέσα στο μισόν αιώνα 
πού τή δούλεψε! Μέ τίς προσπάθειές του, 
μέ τά πειράματά του, έδωκεν άπό δώ, χτύ- 
πησεν άπό κεΐ, έλύγισεν άπό άλλα σημεία 
κ’ έκαμε τήν Τέχνη του νά ξανανιωθή. Κά- 
που-κάπου ξεπετάχτηκαν άπό τά πειρά- 
ματά του καί τραχειά προϊόντα, μά πιό 
πολύ ξεπετάχτηκαν μοναδικές λυρικές από
λαυσες, ποιήματα πού στέκονται {θαυμα
στές χαρές δημιουργίας! Τρέχοντας λαχα
νιασμένα μέσα στό μισόν αιώνα τής παρα
γωγής του, τόν βλέπουμε νά προχωρή καί 
ν’ άλλάζη πρωτεϊκά, μά πάντα νά μένη 
γύρω άπό τόν κεντρικό άξονα τοΰ εαυτού 
του, μέ τά κύρια χαραχτηριστικά του, μέ 
τόν ατομικό καλλιτεχνικό του χαρακτήρα 
αμετάβλητα. 'Απλά καί νοσταλγικά, μά καί 
μέ μερικές νέες δοκιμές ξεπροβάλλουν τά 
πρώτα του ποιήματα, τά «Τραγούδια τής 
Πατρίδος μου». Κάνει έπειτα αρχή τής 
λυρικής του μεγαλοστομίας μέ τόν «"Υ 
μνον εις τήν ’Αθηνάν». Μορφές μέ νέο 
φώς ξαναζούν στά παλιά ίίέματα μέσα στά 
«Μάτια τής ψυχής μου». Νέα λυγίσματα 
καί νέες χάρες στίχου εμφανίζονται στούς 
« ’Ίαμβους καί ανάπαιστους». Κ ’  έπειτα ό 
συμπαθητικός, ό γιομάτος αί'στημα «Τά
φος». ’Ακολουθεί ή πολύτροπη, ή πλημ
μυρισμένη μέ λυρικά διαμάντια, μά καί λα
βύρινθος μαζύ τών ό'μορφων πειραμάτων, 
ή « ’Ασάλευτη ζωή». Έκεΐ μέσα τό σονέτο 
πέρνει νέα λυγίσματα καί χρώματα, ό άνο
μο ιοκατάληχτος δεκατρισύλλαβος φέρνει 
νέες μεγαλοπρέπειες καί μελωδίες, τό επί
γραμμα στίς «'Εκατό φωνές» αρπάζει 
φτερά, οί «'Ύ μνοι καί οί θυμοί» αστρά
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φτουν και βροντούν. Καί στά «Μεγάλα 
οράματα» φέγγει μιά νέα σύνθεση τής λυ
ρικής σκέψης. Έ π ειτ ’ άπό τήν « ’Ασάλευτη 
ζωή» έρχεταιό «Δωδεκάλογοςτοΰ Γύφτου», 
πού πιό μεγαλόστομα και απέραντα ξανοί
γεται επικολυρικά έξω τόπου κα'ι χρόνου. 
Ή  απαλή συγκίνηση τών «Καϋμών τής 
Λιμνοθάλασσας» μαλακίόνει τά πρίν, μά 
και αδελφώνεται μέ τό θυμό τών «Σατι
ρικών γυμνασμάτων». ’Ακολουθεί ή «Π ο
λιτεία κ’ ή μοναξιά» μέ νέα δοκιμάσματα 
ρυθμών καί σκοπών, μέ νέα λυρικά κατορ
θώματα. Οί «Βωμοί» παρουσιάζονται 
πλατύτερα υμνητικά καί ερευνητικά μαζί 
ποιήματα. Στά «Παράκαιρα» νέες χαρές 
στίχων καί νέες φευγαλέες έμπνευσες. ’Ακο
λουθούν τά «Δεκατετράστιχα», δπου τό 
σονέτο δουλεύεται μέ καινούργια πάλι πο
λυχρωμία καί λιγεράδα. ’Έπειτα οί «Π εν
τασύλλαβοι καί τά παθητικά κρυφομιλή- 
ματα», δπου ή τεχνική φτάνει ώς τήν 
ακροβασία. Καί τελευταία οί «Σκληροί καί 
οί δειλοί στίχοι» φανερώνουν πώς δ ποιη
τής έχει κι’ ά'λλες προσπάθειες, κι’ άλλες 
δοκιμές, κι’ άλλες όλονένα νέες επιτυχίες. 
Ξεχωριστά άπό τά άεροφτέρουγα πετάγματα 
τών Ιδεών, άπό τή δύναμη τής σκέψης 
καί τής όμορφης έκφρασης, μέσα στήν έρ
γασία τών 50 χρονών του ό Παλαμάς 
είναι έ'νας τεχνίτης ανεξάντλητος, πού βα
δίζει πάντα μπροστά, πού άνακατεύει, πού 
προχωρεί γιά νέες πάντα δημιουργίες. Γ ι ’ 
αύτό ώς προχτές κατώρθωνε νάναι ό νεώ- 
τερος άπ’ δλους μ ας!** *

Ό  πεζογράφ ος τώρα Παλαμάς. Τά 
διηγήματά του, προπάντων ό «Θάνατος 
παλληκαρ ιοί' , τόν δείχνουν καί σ’ αύτό τό 
είδος τεχνίτη, δχι δμως εξαιρετικά προχω- 
ρημένον. Τό δράμα του « Ή  Τρισεύγενη», 
δσο κι’ α δέν είναι κατάλληλο γιά τό 'θέα
τρο, είναι κάτι αληθινό, μεστό καί άρτιο.

Στήν κριτική δ Παλαμάς έστάθηκε 
πάντα έ'νας πολύ στοχαστικός μελετητής, 
πάντα βαθύς, πάντα συστηματικός, μέ

δικά του συστήματα καί δίκιος ζυγιαστής 
άκόμα καί μέσα στους ενθουσιασμούς του- 
Τόν ει'δαμε στοχαστικά καί μέ τή δική του 
ατομική σκέψη νά γράφη γιά τό Σολωμό, 
γιά τό Βαλαωρίτη, γιά τόν Κρυστάλλη, 
γιά τό Βιζυηνό, γιά τόν Τυπάλδο, ν’ άπο- 
καλύπτη τόν άγνωστο Κάλβο, νά κρίνη 
τόν Ούγκώ, τόν ’Ανατόλ Φράνς, τό Μπάϋ- 
ρον, τό Ντάντε, τά συζητή μέ τήν υπο
γραφή « W » καί ν’ άναλύη, νά συνθέτη 
νά παραβάλη, νά κρίνη άπό δλες τίς δψες 
τά ζητήματα. Ή  πολυγνωσία του κ’  ή 
έρευνητικότητά του είναι αφορμές νά τόν 
θαυμάζουμε κι’ άνεξάρτητα άπό τό ποιη
τικό του έ'ργο.

'Ω οτόσο  μπορεί νά παρατηρήση κανέ
νας κάτι γιά  τή γλώ σσα  τοΰ Παλαμά 
έδώ. Ό  γερός δημοτικιστής στό στίχο 
Παλαμάς, στά πεζά του δείχνεται καθα
ρευουσιάνος. Κι’ δταν γράφει καθαρεύουσα, 
κι’ δταν γράφει δημοτική, είναι ό ίδιος ό 
γεννημένος καί άναθρεμένος μέ τήν καθα
ρεύουσα, πού ποτές του δέν έ'παψε πραγ
ματικά νά τήν άγαπάη, πού πηγάζει άπό 
τήν καθαρεύουσα, καί πού στό τέλος σ ’ 
αύτή ξαναγύρισε. Πάντα έστάθηκε πιστός 
στή σύνταξή της καί στούς φραστικούς 
της τρόπους, δσο κι’ αν μεταχειρίστηκε τή 
δημοτική. Δέν είναι λοιπόν περίεργο πώς 
ό φανατικός κήρυκας τής δημοτικής, πού 
έβροντοφώνησε πώς ή δημοτική είναι ή 
«άρετή» του, ξαναγύρισε στήν καθαρεύ
ουσα καί κήρυξε πώς ή καθαρεύουσα 
«έ'χει δικαιώματα νά ζήση». Ά ς  μοΰ έπι- 
τρέψη δμως καί τό περιοδικό, πού μέ φι
λοξενεί, καί ό άναγνώστης νά μή μιλήσω 
πιό εκτεταμένα γι’ αύτό τό ζήτημα. Γ  ιά τό 
ζήτημ’ αύτό δέν άρμόζει ν’  άσχοληθώ 
έδώ, πού πανηγυρίζουμε τά φωτεινά ση
μεία τοΰ Παλαμά.

'Ο Παλαμάς είναι μιά έξαιρετική Ε λ 
ληνική φυσιογνωμία, έ'νας λαμπρός τεχνίτης 
κ’ έ'νας γερός έρευνητής.

Φ Ω ΤΟ Σ ΓΙΟ Φ ΥΛ Λ Η Σ  
Χαλάντρι. Αΰγουστος 1929.
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( eH  γνώμη αΰτή γιά τό εργο τοϋ Παλαμά εστάλ&ηκε άπό τή συνεργάτισσά μας 
Κα Λιλή Π ριονιστή στό περιοδικό « L a  sem ain e E g y p tien n e »  γιά νά δημοσιευτή  
στό πανηγυρικό τεΰχος, μά δεν εδημοσιεύτηκε, αν και τής ζητήθηκ ε).

Κ ύρ ιε  Δ ιευ θ υ ν τή ,
Μοΰ ζητήσατε τή γνώμη μου γιά τόν 

Κωστή Παλαμά, πού θά τόν τιμήσετε μέ 
ξεχωριστή πανηγυρική έκδοση τοΰ περιο
δικού σας.

Κρίση ειδική γιά τό έ'ργο τοΰ Παλαμά 
δέν μπορώ νά έχω, οση έχτίμηση καί θαυ
μασμό γιά τήν επιτυχία του στή γλωσσική 
διαρρύθμιση τοΰ στίχου.

Είναι μεγάλος, πάρα πολύ μεγάλος στήν 
πλαστική διαμόρφωση, στήν τεχνική έμφά
νιση, στό αψεγάδιαστο ριμάρισμα σέ κάθε 
θέμα πού καταπιάνεται γνωστό ή άγνωστο.

Τραγουδιστής δμως δέν είναι... Τραγού
δια δέν έχει, τραγούδια πού νά βρίσκουνε 
άπήχηση στήν ψυχή, στό μυαλό, στό κορμί, 
στά νεΰρα, κάπου τέλος πάντων.

Συναισθήματα δέν έχει, φαντασία δέν 
έχει... Ανάμεσα στις γραμμές δέ σπαρταρά 
ούτε δ πόνος, ούτε ή Όλ£ψη, μά ούτε κ’ ή 
χαρά ή ή ευθυμία.

Ό  Παλαμάς έμεινε μέ δλο το υπέρογκο 
έ'ργο του έ'νας καλός ποιητής, ξαίρει καλά 
τί ποιεί σάν καλός, έξασκημένος τεχνίτης 
τής φράσης καί τής ρίμας.

Τραγουδιστής, δέν είναι, δέ συναπέρνει, 
δέν ένθουσιάζει, δέ μελαγχολεί, γι’ αύτό 
καί τά ποιήματά του θά μείνουνε μονάχα 
έργα, έ'ργα τέχνης καί καλαισθησίας.

Αύτή είναι ή ταπεινή μου γνώμη καί 
σάς παρακαλώ νά τήν καταχωρήσητε.

Μ’ έχτίμηση 
ΛΙΛΗ Π Ρ ΙΟ Ν ΙΣ Τ Η

Χ Α Ρ Α Υ Γ Η  Κ Α Λ Ο Σ Υ Ν Η Σ
(Σ ά ν  έν τύπ ω σ η  άπό τίς Δελφικές 'Ε ορτές).

Βρήκε τό χωριό άνάστατο. Στήν άγορά 
σωστό μωσαϊκό. Ολες οί φυλές κι’ δλα τά 
χρώματα τουρλού τουρλού. Εξ’ άπ’ τά κα
φενεία καί τά μαγαζιά μέ τά πολύχρωμα 
ταγάρια καί τίς κολαριστές φουστανέλλες, 
έ'να σωρό γνωστοί τόν χαιρετούσανε. «'Ό λο 
τό φιλολογικό σκυλολόι,» σκέφτηκε καί μο
νομιάς ή δψη του σκοτείνιασε. Κάθησε στό 
καφενείο. Τό γραφείο πορουσιάστηκε ξανά 
μπροστά του, καφετί, πάντα καφετί. «Τί 
διάολο, δέ θαλλάξη χρώμια; ρώτησε τόν 
έαυτό του απελπισμένα.

Κάποιος τόν χτύπησε φιλικά στό ώμο.
— Καλώς ώρίσατε. Έ δ ώ  βρίσκεστε;
— Ναί, είπε μέ μισό στόμα καί κύτταξε 

τό χράμι πού κρεμόντανε στ’ αντικρυνό 
μπαλκόνι.

Ό  νέος έφυγε σά ζεματισμένος. Ό  Π α- 
ναγιώτης κούνησε μέ φούρκα ξωπίσω τό 
κεφάλι του.

— Ά λλη φυσιογνωμία καί τούτη, είπε

μέσα του. Θέλει νά τοΰ γράψω κριτική τό 
πουλάκι μου. Φοβάται μή χάση τ’ αρι
στούργημα ! Μά έννοια σου καί θά σέ συ
γυρίσω καί σένα.

Ξαφνικά τά χέρια του κουνήθηκαν νευ
ρικά. Τό αίμα του κόρωσε.

-  Γιατί; είπε μέ φούρκα σά νά μιλού
σε μ’ άλλον. Τί χρωστάω νά διαβάζω τοΰ 
κόσμου τά νερουλιάσματα; ’Έ  ; Τί χρω
στά») ;

Κάποιος άλλος έρχονταν τώρα γελαστός 
καταπάνω του.

— Γειά σου, Παναγιωτάκη, φώναξε χα
ρούμενα.

— Γειά σου, είπε ψυχρά καί χωρίς νά τόν 
κυττάξη.

Ό  άλλος πειράχτηκε, δέ μίλησε, καί τρά
βηξε μπροστά τάχα βιαστικός καί πολυά
σχολος.

Στήν άντικρυνή ταβέρνα τό σουβλιστό 
αρνί σκορ.πούσε σκανταλιστικά τίς μυρω
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διές του. Τράβηξε κατά κεΐ μέ βαρεμάρα, 
δπως συνείθιζε χρόνια τώρα κάθε με
σημέρι.

*
* *

Τέσσερες τ ’ άπόγεμα. Σάλπιγγες ηχο
λογούνε στά ψηλά περήφανα βράχια, κι’ 
έ'να πλήθος ανεβαίνει σάν κϋμα τό στρι
φτό του ανήφορο δρόμο. Μοναχός αμίλη
τος κι’ ό Παναγιώτης άνηφορίζει. «Π αρά
ξενα», συλλογιέται. Σ ά  νά πηγαίνουν πα
ράταξη πειθαρχημένοι σέ κάποιον άόρατο 
στρατάρχη. Κι’ ούτε χειρονομούνε κάν. «Π α
ράξενο, πολύ παράξενο...». Τέλος φτάνει. 
Τόν παρασύρει τό μακρύ, τ ’ άτελείωτο πλή
θος. Στά γκρίζα φαγωμένα σκαλοπάτια 
βρίσκει τόν άριθμό καί θρονιάζεται. «Π α
ράξενα», συλλογιέται πάλι. Λίγο πιό πάνω 
άπό τούς επισήμους! «Μιά τόσο περίβλεπτη 
θέση γιά μένα; Καί τί αξίζω γ ώ ;» Π άνω 
στήν ώρα τό πλήθος τόν ζώνει ολόγυρα 
καί τά παλιά σκαλοπάτια πέρνουν μιά και
νούργια ζωή. Σ ά  νά φύτρωσαν στή στιγμή 
χιλιάδες λουλούδια. Κυττάζει όλόγυρα.Μπρο- 
στά του ή άπλή σκηνοθεσία καί ξωπίσω 
τά σκόρπια ερείπια καί κάτω βαθειά ένας 
κάμπος ξανθός, πού τόν ζώνουν θεόρατα 
βράχια. Ξαφνικά ή σκέψη του σταμάτησε, 
σά ν ά  στάθηκε ή ζωή του έδώ. Πάλι σάλ
πιγγες άντηχήσαν δυνατά καί τό βέβηλο 
πλήθος βουβάθηκε ξαφνικά. Τώρα μιά μου
σική ξεχύνεται άπ’ τά σπλάχνα τής γής καί 
τυλίγει, τυλίγει τά πάντα. Μιά τρεμούλα πέ
ρασε μ’ άστραπή τό κορμί του. Νιώθει πώς 
κάτι τόν σφίγγει. Στό λαιμό του ένας κόμ
πος βαρύς σταματάει. Μ π ά ; Θά τοΰ φύ- 
γη. Κυττάζει ολόγυρα ντροπιασμένος κατ’ 
άπ ’  τά βρεμένα μάτια του, σάν κατ’ άπό 
θαμπά ματογιάλια. Τίποτα. Τό πλήθος 
κυττάζει άκίνητο σάν ξαφνικά νά μαρμά
ρωσε. Σέ λίγο, άργά, επίσημα σάν άλυσσο- 
δεμένες στό ρυθμό ξεπροβάλλουν οί μαυ- 
ρομαλοΰσες κόρες τής Αίγύπτου.

Ό  Παναγιώτης άναγαλιάζει. Νιώθει μιά 
παράξενη άλαφράδα. Συλλογιέται. Ή  θεία 
γαλήνη. Ξαφνικά τοϋρχεται νά φ ωνάξη : 
« ’Αδέρφια, άγαπημένα μου άδέρφια, σάς 
«γαπώ. Ελάτε νά σάς φιλήσω δλους. "Ολους 
μ’ έ'να στόμα. Ελάτε στήν άπέραντη άγκα- 
λιά μου. Δέ μέ πιστεύετε; Νά σάς λέω, κυτ- 
τάξτε τό στήθος μου, πού άνοιξε. Δέν άντέ- 
χει πιά. Πλάτυνε ή άγάπη μου. Ξάπλωσε

σ’ δλα τά σύνορα τοΰ κόσμου. Αδέρφια... 
Άγαπημένα μου άδέρφια...».

** *
—  Τελείωσε, ειπε καθώς κατέβαινε συλ

λογισμένος τά σκαλιά τοΰ θεάτρου. Δέν εί
μαι πιά δ Παναγιώτης μέ τήν πολύξερη 
λαμπερή φαλάκρα. Κάποιος άλλος. Κά
ποιος πού γεννήθηκε τούτη τή στιγμή ! Ή  
ψυχή μου είναι μαλακιά σάν τό ζυμάρι. 
’Άχ, πώς είμαι έ'τσι;

Κάτω ό κόσμος κουβεντιάζει γύρ’ άπό 
μιά ψηλή ανδρική μορφή πού ξεχωρίζει. 
Κολακεύονται ποιος νά τοΰ πρωτοσφίξη 
τό χέρι. Μιά μικροκαμωμένη γυναίκα μέ 
άρχαΐο ένδυμα καί πυρόξανθα μαλλιά ξε
φεύγει καί χάνεται. Γιατί φεύγει; Τρέχουνε 
ξωπίσω της. Ό  Παναγιώτης θέλει κι’ αύ
τός νά κάνη τό ίδιο μά καρφώνεται γερά 
στή θέση του. «Τί θέλω ’γ ώ ;» συλλογιέται. 
Είμαι μιά ενοχλητική άλογόμυγα. Ό  περι- 
φρονημένος. . .  Στέκεται άμίλητος παραπο
νεμένος. Σάν ορφανός. Θέλει νά κλάψη.

— Έ ; Π ώς σάς φάνηκε; Ακούστηκε 
μιά φωνή ξωπίσω του.

Ό  Παναγιώτης ξαφνιάστηκε, χάρηκε. Ή  
ψηλή άνδρική μορφή, πού ξεχώριζε μέσα 
στούς περίεργους, βρίσκεται πλάϊ του. Τό 
τσούρμο μετατοπίζεται καί τούς κυκλώνει.

—  Ε Ισθ’ ευχαριστημένος; ρωτά πάλι ή 
ψηλή άνδρική μορφή.

—  Είναι νά μέ ρωτάτε; άπάντησε στε- 
ναχωρεμένα ό Παναγιώτης καί τόν κύτταξε 
βαθειά στά μάτια. Κατόπι, κύτταξε ξαφνια
σμένος τό τσούρμο, πού παρακολουθούσε 
μή τοΰ ξεφύγη κ’ ή παραμικρή χειρονομία.

Ό  νέος, πού ένδιαφερόντανε γιά τό βι
βλίο, πλησίασε κείνη τή στιγμή. Πρόσεξε 
τόν Παναγιώτη, πού τοΰ χαμογελούσε φι
λικά, καί συλλογίστηκε: «Ώ ρ α  νά τοΰ μι
λήσω γιά κείνο».

Στό μετοίξύ τό θέατρο άδειαζε. Προχωρή
σανε άργά στήν έ'ξοδο. Μέ τό συνωστισμό 
άνακατώθηκαν, μά 6 νέος κολοΰσε σά βδέλα. 
’Ήθελε νάμάθη μέ τρόπο. Μά πώς νάρχιζε;

—  Διάβασα τό βιβλίο, ειπε ξαφνικά ό 
Παναγιώτης, πού κατάλαβε τήν άμηχανία 
του. Μ π ράβο! Παρουσιάζετε μεγάλη εξέ
λιξη. Δέν τό περίμενα. ’Έχετε ταλέντο. Νά 
γράφετε. Σάς τό λέω είλικρινά. Μήν άκοΰτε 
τίς κρίσεις τοΰ κάθε άποτυχημένου. Π ρ ο 
σπαθούν νά σάς άπογοητέψουν.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 179

Μιλοΰσε μ’ ενθουσιασμό. Ό  νέος πε- 
τοΰσε.

—  Πιστεύω νά τό κρίνετ’ ευνοϊκά, τόλ
μησε.

— Γιατί δχι; Τί καταλαβαίνουμε μέ τίς 
κακίες; Καί βέβαια θά  τό κρίνω μ’  ενδια
φέρον. Ά π ό  σάς τούς νέους περιμένουμε 
πολλά. Είστε ή νέα γενεά μέ τόν καινούρ
γιο άέρα. Μουχλιάσαμε μεΐς οί παλιοί πιά.

Περπατούσε γρήγορα. Πηδηχτά. Σ ά  νά 
τούδινε ή κουβέντα φτερά. Πεινοΰσε κι’ 
δλας. « Ό  άέρας τοΰ βουνού», σκέφτηκε. 
Σκοτείνιαζε. Τά βουνά έ'διναν μιά γλυκειάν 
•άγριάδα τριγύρω. Τράβηξαν κ’ οί δυό γιά 
>φαΐ.

** *
Οί Δελφοί ερήμωναν ολοένα- Τό πλή

θος άγουροξυπνισμένο, βιαστικό, κύκλωνε 
τ’  αύτοκίνητα μέ κάποια στεναχώρια. Τά 
μαγαζιά τοΰ χωριού άλλαξαν κι’ δλας 
μορφή. Τό προσωρινό γαλατάδικο άφηνε 
τόπο στό μόνιμο παντοπωλείο κ’ οί ταβέρ
νες μέ τά σουβλιστά δλο καί λιγόστευαν. 
Μονάχα τά πολύχρωμα ταγάρια κ’ οί κο- 
λαριστές φουστανέλλες μένανε κρεμασμένες 
ποΰ καί ποΰ, γιά νά θυμίζουν κάποια 
ζωή πού πέρασε καί πάει. Ό  Παναγιώτης

καθισμένος όξ’ άπ’  τό ξενοδοχείο παρακο
λουθούσε τό γυρισμό. Μιά ψηλή παχειά 
γυναίκα πέρασε καί μπήκε σ ’ έ'ν’ άνοιχτό 
τριμένο αυτοκίνητο. Πλάϊ της ενας σαραν
τάρης φορτωμένος άκολουθοΰσε.

«Ποΰ πάνε;» σκέφτηκε ό Παναγιώτης 
μελαγχολικά. Εκείνη στό νοικοκυριό τό 
ϊδιο, δπως τάφησε πρίν φύγει, κι’ αύτός 
ποιος ξέρει σέ ποιο κατάστημα στήν οδόν 
Έρμοΰ, δπου ή συνειθισμένη πελατεία, 
ίδια κι’ άπαράλλαχτη, τόν περιμένει. Ό  
σωφέρ τόν έ'κοψε.

— Έ ν τάξει, είπε κι’  άνοιξε τήν πόρτα. 
Περάστε.

Πήδηξε μέσα καί στή στιγμή ξεκίνησαν. 
Ό  Παναγιώτης έ'ρριξε μιά τελευταία μα
τιά στό χωριό πού άφηνε. Κύτταξε τά 
ψηλά βουνά μέ τήν άγρια ομορφιά, κ’ 
ύστερα τόν άσπρο δρόμο· πού ξετυλιγόν
τανε γύρ’ άπ’ τό γκρίζο βράχο. Στό βά
θος, άνάμεσα άπό τό γαλάζιο διάσελο τοΰ 
Παρνασσού, ή θάλασσα ξέθωρη φάνηκ’ 
άπό μακρυά.

« Ό  δρόμος τοΰ γυρισμού», σκέφτηκε 
μελαγχολικά καί τό γραφείο, καφετί, πάντα 
καφετί, στάθηκε σά φάντασμα μπροστά του.

Ν Α Υ ΣΙΚ Α  ΓΕΩ Ρ ΓΙΑ Δ Η

V I N C E N T  VAN G O G H
Σέ κάπιο γράμμά του δ Vincent van 

G ogh  μιλώντας γιά τήν τέχνη του στόν 
άδερφό του Τέο— τό μόνο πρόσωπο, πού 
τοΰ παράστεκε στήν άπέραντη δυστυχία, 
πού ζοΰσε— γράφει μέ κάπια χαρά τή φορά 
αύτή : «Τότε μονάχα αισθάνομαι άκόμα τή 
ζωή, δταν είμαι μ’ δλη μου τήν καρδιά 
βαλμένος στή δουλειά . . .  Ά λλά έτσι, πού 
βρίσκομαι στή μοναξιά, λογαριάζω ώς τόσο 
σέ μιά υπερδιέγερση κάποιας στιγμής. Καί 
τότε όφίνω τόν εαυτό μου νά πηγαίνει ώς 
στήν υπερβολή * . . .  Παρακάτου συνεχίζον
τας σημειώνει δ ί'διος μ’ έκπληξη: «Έ χ ω  
στιγμές, πού ό ενθουσιασμός μου έχει 
φθάσει ώς τήν παραφροσύνη ή τήν προ
φητεία»!... Αλλού πάλι πασκίζει νά εξηγή
σει πλέρια γιατί μαθές βλέπει τριγύρω του 
τόν άλλόκοτο αυτόν κόσμο, πούκλεισε,μέ 
τόσην άγάπη μέσα στά φανταστικά του το-

πεΐα. ’Άταχτα κομμάτια άπό χέρσα χωρά
φια καμμένα άπό τό δυνατόν ήλιο τής 
μεσημβρινής Γαλλίας, άτροφικά, ραχιτικά 
δένδρα, πού στέκονται αινιγματικά μέ τή 
συντροφιά τών μεγάλων μυστικών άνακα- 
τωμένα, καθώς είναι μέσα στόν στρόβιλον, 
πού γύρω των έσήκωσε ή ταραγμένη ψυχή 
του... Ταπεινά σπιτάκια τή ς A rles μαζεμένα 
τδνα κοντά στ’ άλλο, πίσω άπ’ τίς στενό
χωρες άποπνιχτικές αύλές των, φορτωμένες 
άπό μιά πληθωριακιά άρρωστη βλάστηση 
τής φύσης. Καί τό έ'μψυχο υλικό των: τούς 
«δαιμονιακούς» άνθρώπους των, τούς, 
«φτωχικούς φίλους» του μέ τήν έκφραση 
εκείνη τής σκοτεινής τραγικότητας...

Ό  καϋμένος ό Vincent μέσα στήν άλλη- 
λογραφία του αύτή —  μιά θαυμάσια σειρά 
άπό έξακόσια γράμματα γραμμένα μέ τόσο 
βαθυ αίσθημα καί μέ μιά συγκινητικιά
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απλότητα —  χώρια απ’ τις μικρολεπτομέ- 
ρειες τής βασανισμένης του ζωής, ζητάει 
άθελα νά ορίσει τή μυστικιά αυτή περιε
κτική σχέση, πού βρίσκεται ανάμεσα στήν

• εξωτερίκευση τής Ζωής μ’ αυτήν τοΰ εσω
τερικού ανθρώπου. Οι "Ελληνες δέν είχαν ώς 
’Αρχή κάι^ε φιλόσοφίας κα! θεωρίας κα
μιάν άλλη λέξη άπό έκείνη, πού ό Πλάτων 
μετεχειρίζετο γιά νά χαρακτηρίσει τό μέσον 
τής κατανοήσεως. ’Έλεγαν, πώς ό ’Α ν 
θρωπος, αν θέλει νά μπει στόν άπέραντον 
αύτό διανοητικό κόσμο, πρέπει πρώτα- 
πρώτα νά ξαίρει νά θαυμάζει! Ό  θαυμα
σμός θάναι τό σκαλοπάτι, απάνω στό 
όποιον ή ψυχή μας θ ’ ανεβεί γιά νά κοιτ- 
τάξει τόν εαυτό της κα! νά στοχαστεί . . . 
Ό λ οι μας εχουμε ζήσει εκείνες τις στιγμές, 
πού τά αισθητά πράματα —  χρώματα, 
φόρμες, κινήσεις κα! θόρυβοι —  μέ μιάν 
άλλη ασυνήθιστη δύναμη έ'χουν εισχωρήσει 
μέσα στήν αίσθησή μας. Πόσες φορές ενα 
τιποτένιο αντικείμενο, πού ποτέ δέν τό εί
χαμε προσέξει, άξαφνα σέ μιά αλλιώτικη 
ψυχική δ ιάθεσή μας τό βλέπουμε διαφορε
τικά, μέ κάποιο ξεχωριστό ένδιαφέρο. Μάς 
φαίνεται τόρα, σάν κάτι καινούριο, πού δέν 
είχαμε ίδεΐ σ ’ αύτό. Τό κάθε τι χυδαίο, συ
νηθισμένο, πούταν μ’ αύτό αναπόσπαστα 
συνδεδεμένο στή μονότονη καθημερινή 
ζωή μας, χάνεται. Μάς δείχνει τήν άλλη 
άγνωστη όψη του: τήν εσωτερική. CH ψυχή 
μας τό δέχεται έ'τσι μ’ εύχαρίστηση. Τή 
στιγμή έκείνη κατέχεται βαθύτατα άπ’ τή 
μεταφυσική φρικίαση τών πραμάτων, πού 
προσπαθούν νά τήν καταχτήσουν μέ τή 
γοητεία των. Κι’ έτσι μάς κάνει νά τά θα- 
μάζωμε ατέλειωτα...

Ή  παιδική μας ηλικία είναι γιομάτη 
άπό τέτιες εκπλήξεις, θαυμασμούς, χαρές, 
συγκινήσεις μπροστά σέ κάθε τι νέο, πού 
άντίκρυζε στόν αινιγματικό έξωτερικό κό
σμο. Ό  Baudelaire μάς δίνει μιά θαυμά
σια ψυχολογία ενός άναρρωνύοντος, πού 
ξαναρχίζει τή ζ&)ή του σ ’ έ'να πρωτοφανές

* περιβάλλον. Κι’ δμως δέν ήταν παρά τό 
ίδιο, πούχε ζήσει σ ’ δλη τή ζωή του. Άλλά 
τό αίσθημα τοΰ θαυμασμού ήταν σ ’ αυτόν 
μέ μεγαλύτερη ένταση. Ή  αρρώστια του 
άνοιξε στήν ψυχή του έ'να χάος, πού φρόν
τιζε ή ϊδια νά γεμίσει μέ καινούργιες εντυ
πώσεις.

Ό  van G ogh  εχει τό χάρισμα αύτό σέ 
υπέρτατο βαθμό. Σ ’  αυτόν φαίνονται οί 
Ζουάβοι, τά μικρά κορίτσια τής Arles, πού 
πηγαίνουν στεφανωμένα στή Μετάληψη μέ 
τό καθιερωμένο λευκό φόρεμά των, οί κλη
ρικοί μέ τά ιερατικά των άμφια κα! τις 
μυστικιστικές τελετουργίες τους, ή γυναίκα 
τοΰ δρόμου, τό μπορντέλλο, κι’ δλα τά 
κοινά πράματα, σά νά ταχει γνωρίσει γιά 
πρώτη φορά! Πολλο! βρίσκουν σ ’ αύτή τή 
ψυχική κατάστασή του τό εύκολο επιχεί
ρημα νά τόν χαρακτηρίσουν ώς τρελλόν ! 
Οί ίδιοι άνθρωποι, πού δικαιώνουν τόν 
ψυχοπαθή τραγικό πρίγκηπα Άμλετ, κατα
δικάζουν άμείλιχτα τόν δυστυχή ζωγράφο 
van Gogh!... Δέν ξαίρουν, πώς καί οί δυό 
ανήκουν στήν ϊδια μεγάλη έκκεντρικότητα, 
πρός τήν οποίαν τούς σπρώχνει ή απέραντη 
έκπληξη τής ψυχής των στή βαθιά ενατέ
νιση τής ζωής . . .

Ά ς  μή μιλούμε καλλίτερα γιά τή «κοινή 
σκέψη», πού αύτο! παραδέχονται ώς νορ
μάλ! Αύτή βέβαια είναι άδύνατο νά προ- 
σαρμοσθεΐ στήν ψυχοσύνθεση ενός καλλιτέ
χνη. Τόν van G ogh  ανησυχούν ολεςλ οί 
εμφανίσεις, πού σέ μάς είναι τόσο αθώες. 
Τόν τρομάζει τό κάθε τι μέ τή διαπερα
στική λάμψη ενός οράματος. Ά π ό  έ'να τέ- 
τιο σημείο επισκοπεί τόν κόσμο. Ό π ου  
εμείς βλέπουμε μιά γωνία δρόμου, αύτός 
διακρίνει μέ τήν ταραγμένη φαντασία του 
μιά κόλαση ! Είναι θρησκόληπτος... Ό π ου  
έμεΐς μπορούμε φυσιολογικά νά ορίσουμε 
μέ ηρεμία τήν αιτιολογία τών βέβηλοι ν 
ίτραγμάτοιν, αύτός ξεχοιρίζει τήν επέμβαση 
τών θείων αοράτων δυνάμεων!... Εκείνος 
είναι πάντα σ ’ έκσταση, άν έμεΐς μέ τολ
μηρό αίσθημα πηγαίνομε άπάνω στό συ
νηθισμένο δρόμο κα! υποστηρίζουμε τόν 
εαυτό μας ένστίκτως άπό έρεθισμούς. Γι’  
αύτόν είναι πάντα ή δεύτερη παρουσία, 
πού πιστεύει άκραδάντως! Έ ν ώ  έμεΐς κα
τατεμαχίζουμε μέ φρονιμάδα τη νευρική 
μας σύσταση καί ξαίρουμε γιά πολύ καιρό 
νά βγούμε πέρα μ’ αύτή, εκείνος αναπτύσ
σει στήν υπερδιέγερση τοΰ πνεύματός του 
τήν πιό τεράστια δ\>ναμη... Είναι ό βάρβα
ρος, στόν όποιον δλα τά πράματα φαντά
ζουν άγρια, έτοιμα νά πεταχτοΰν ό'ξω άπ’  
τά εξωτερικά τα>ν σύνορα!...

Έμεΐς εί'μεθα οί «πολιτισμένοι», πού
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γνωρίζουμε ώς τόσο νά τά υποτάσσουμε 
στή θέλησή μας καί νά κανονίζουμε τίς 
άνάγκες μας. Μέ μιά λέξη: εί'μεθα οί 
υγιείς!...

Τό περίεργο είναι, οί ίδιες οί ψυχές, πό'- 
χουν τή δύναμη νά θαυμάζουν, βρίσκουν 
τόν άπλούστερο τρόπο νά έκφρασθοΰν, ένώ 
οί άλλες, γιά τίς όποιες ό κόσμος υπάρχει 
χωρίς αινίγματα, δέ μπορούν νά εξηγηθούν 
μέ τήν ’ίδια απλότητα. "Οσο τό σύμπαν 
τούς φαίνεται αύτονοούμενο, τακτοποιη
μένο μέ τούς σταθερούς νόμους του, άλλο 
τόσο αύτοί είναι σκοτεινοί, περίπλοκοι εις 
τίς έρμηνείες τους· Ό  van G ogh  είναι 
γιομάτος από απλότητα. ’ Ιδού, πώς περι
γράφει τούς πίνακέςτου : «Θέλω νά ζωγρα
φίσω απλούστατα τήν κρεβατοκάμαρά μου. 
Αύτή τή φορά οφείλει τό χρώμα νά κάνει 
τό κάθε τι διά μέσου τής λιτότητός του, νά 
δώσει στά πράματα έ'να μεγαλύτερο στύλ 
καί στό θεατή νά διεγείρει τήν ατέλειωτη 
ησυχία καί τόν ύ π νο!... Οί τοίχοι είναι 
ώχρά-βιολέτ. Τό πάτωμα έ'χει κόκκινα πλα
κάκια. Τό ξύλο τοΰ κρεβατιού καί τής κα
ρέκλας άνοιχτοκίτρινο. Τό σινδόνι καί τό 
μαξιλάρι ανοιχτό-κίτρινο-πράσινο. Ή  στέ
γη κατακόκκινη. Τό παράθυρο πράσινο. Ό  
λαβομάνος (τό τραπέζι μέ τή λεκάνη) πορ
τοκαλί. 'Η  λεκάνη γαλάζια. Οί πόρτες λιλά. 
Αύτό είναι δλο. Ά λ λ ο  τι δέ βρίσκεται στήν 
κάμαρα. Τά παραθυρόφυλλα είναι κλει
σμένα. Τά τέσσερα συρτάρια τοΰ επίπλου 
πρέπει νά δυναμώνουν τήν εντύπωση τής 
ησυχίας. 'Η  κορνίζα είναι άνάγκη — άλλως 
τε κανένα λευκό χρώμα στήν εικόνα δέν 
υπάρχει —  νάναι άσπρη» . . .  Αύτή ή απλο
ποίηση τής έκφρασής του θά μπορούσε 
κάλλιστα νά μάς εξηγήσει τή μεγάλη έκ
πληξή του, αύτό, πούναι κιόλας ή αρχή τής 
κατανόησης τής τέχνης τοΰ van G ogh. Ά ς  
μή ζητούμε νά ίδοΰμε μέσα στήν τέχνη, 
καί μάλιστα σ ’ αύτή τοΰ van G ogh , τό λο
γικό πρόβλημα. Γιατί είναι ολόκληρη άπ’ 
αύτή τή βάση της όξω άπό κάθε λογικό 
συνειρμό. Μπορούμε μονάχα νά τήν πλη
σιάσουμε μέ τό αίσθημα. ’Έτσι υπάρχει τό 
μοναδικό μέσο νά νιώσουμε δλο τόν μυ- 
στικισμό τής θεωρίας του. Μιά «λογική 
άνάλυση» τοΰ έργου του είναι αδύνατη. Ή  
κάθε μεγάλη τέχνη, καί ιδίως τού ζωγρά
φου αυτού, απευθύνεται μάλλον στό ένστι

κτό μας, πούναι προετοιμασμένο νά δεχτεί 
τό μεταφυσικό στοιχειό της... Ό  van 
G ogh  δέ παίρνει τα πράματα, δπως φαί
νονται στόν ορατό κόσμον, άλλά κοιτάει 
άπάνω άπ’ τήν αισθητικότητα τής ύπαρξής 
των. Ή  ψυχή του μάς δίνει τήν οπτική αι
σθητική αντανάκλαση τής λάμψης των, τού 
φωσφορισμού τού φαινομένου των . . .  Δέν 
ή μπορεί νά υποτάξει τόν εαυτό του στή 
Φύση. Τόσο είναι δυνατή ή ψυχική του 
έκφραση, ό θαυμασμός πρός τά αντικεί
μενα, πού τόν περιβάλλομε παντού σ ολες 
τις εκδηλώσεις των, πού οί φόρμες των 
συνθλίβονται, άλλάσσουν, παραμορφώνον
ται κάτω άπ’ τή κολοσσιαία έσωτερικη του 
πίεση. Γ  ι’ αύτό μάς φαίνονται παράδοξα, 
ξωτικά μέ τήν ανησυχία καί τήν κατάπληξη 
ενός καινούργιου κόσμου... Τά ωραιότερα 
λόγια, πού γράφηκαν γιά τόν van G ogh 
είναι αύτά τού Γερμανού ποιητού H ugo 
von H ofm annsthal. . .  "Ενας υπέροχος 
ύμνος στόν τεχνίτη μά καί στόν άνθρωπο. 
«Αί εικόνες έδώ μοΰ φαίνονται στό πρώτο 
βλέμμα ζωηρές καί άν ήσυχες, όλως διόλου 
ακατέργαστες καί πέρα γιά πέρα παράξενες. 
Θάπρεπε στήν αρχή νά πρ ο σ αν ατολι σθ ώ 
καί γενικά νά βλέπω ώς εικόνα, ως ενό
τητα. Ά λλά τότε, τότε είδα, τότε είδα έτσι 
δλες καί τήν κάθε μιά χωριστά κι’ δλες μαζί 
καί τί| Φύση σ’ αύτές καί τήν ανθρώπινη 
δύναμη τής ψυχής, πού έχει έδώ ή Φύση 
βάλει σέ φ όρμες... Κι’ άκόμα τό άλλο, 
αύτό, πού πίσω άπ’ τό ζωγραφισμένο 
πράμα ήταν, τό κύριο, τό άπερίγραπτο 
μοιραίο Στοιχείο. Τό μαινόμενο, άπό τό 
άπίστευτο πέφτει μέ ορμή απάνω στην 
ψυχή μας μεταβαλλόμενο σέ θάμα» !...

II
Ό  Vincent van G ogh  γεννήθηκε τήν 30 

Μαρτίου 18·>3 στο G root-Zundert, σ ενα 
'Ολλανδικό χωριό τής Κάτω Επαρχίας^τοΰ 
Βορεινού Brabant. Ό  πατέρας του ήταν 
παπάς Καλβΐνος. Τό ιερατικό επάγγελμα, 
πού κι’ ό ίδιος θά τό έξασκούσε μ’ εύχαρί
στηση, έκανε σ ’ αύτόν τή μεγαλίτερη επί
δραση στή ζωή του. Ά π ό  μικρό παιδί 
έγινε βοηθός τοΰ πατέρα του. Ά π ό  τότε ό 
Vincent έμεινε σ ’ δλη τή ζωή του έ'νας 
άφωσιωμένος οπαδός τού ’ Ιησού. Ή  λα
τρεία του αύτή ήταν δλως διόλου άνθρω- 
πιστική καί καλλιτεχνική. Δέν είχε τίποτε
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το θεολογ ικό. Σέ δογματικές σχέσεις μέ τόν 
Χριστιανισμό δέν ήρθε καμιά φορά. Έ θ ά - 
μαζε τούς ήρωες τοΰ Ευαγγελίου, τήν 
ασάλευτη πίστη τους, τήν υπέροχη ενό
τητα και αυτοθυσία τους, τή μαρτυρική 
ζωή τους. Έπίστευε άκόμα στήν άθανασία 
τής ψυχής δχι άπό κανένα θεολογικό 
credo, μά άπλούστατα άπό μιά καλλιτε
χνική έμπνευση. Καλλίτερα δέ μποροΰσε νά 
μάς πεί τάς εντυπώσεις του άπάνω σ ’ αυτό 
τό θέμα μεταχειριζόμενος σφαιρικά σχή
ματα . . .

«Παραδέχτηκαν τή Γή ώς επιφάνεια. 
Πολ'ι σω στά ! ’Έ τσι είναι άκόμα κα'ι σή
μερα από τό Παρίσι έως τό Asnieres. 
’Αλλ’ αυτό δέν εμποδίζει τήν Επιστήμη 
ν’ άποδείξει, δτι ή Γή είναι στρογγυλή, 
πράμα, πού κανένας δέν άμφισβητεΐ... Δέ
χονται άκριβώς τώρα, δτι ή Ζωή είναι 
ομαλή, άπό τή Γέννηση τραβάει ϊσια στόν 
Θάνατο. ’Αλλ’ είναι πιθανόν ή Ζοοή νάναι 
επίσης στρογγυλή κα'ι είς τό μάκρος νάναι 
ψηλότερη σ ’ έκταση καί ικανότητες άπό 
τόν κύκλο, πού μάς είναι ώς τόρα μόνο 
γνωστός» . . .  Ό τα ν  τελείωσε τίς τάξεις τοΰ 
σχολείου τους, θέλησε νά γίνει, δπως ό 
άδελφός του, έμπορος εικόνων. Καί τό 
1869 μπαίνει στήν υπηρεσία τοΰ θείου 
του Goupil, πού διατηρούσε υποκαταστή
ματα τής φίρμας του στή Haag, στό Λον
δίνο καί στό Παρίσι. Άλλά ή δουλιά αύτή 
δέν ήταν γι’ αύτόν.

Ό  Vincent έξασκοΰσε τό επάγγελμα 
αύτό *μέ μιά αληθινή χριστιανική άντί- 
ληψ η!... Φυσικά δέν πέρασε πολύς καιρός 
κ’ ήρθε σ ’ άντίθεση μέ τόν διευθυντή του! 
Τό άποτέλεσμα ήταν ν’ άποχωρισθεΐ άπ’ 
αύτούς έκσφενδονίζοντάς τους μάλιστα 
κατά πρόσωπο καί τόν εξής αμίμητο 
άφορισμό του, πού έχει δλη τήν ούτοπι- 
στική σοσιαλιστική ίδεολολογία : «Ε μπόριο 
είναι ζήτηση κέρδους καί ζήτηση κέρδους 
είναι ένας πιό εύσχημος τρόπος κλεψιάς» !... 
Ό  γέρο G oupil τραβούσε τά μαλιά του 
στήν άποκάλυψη αύτή τοΰ ... έμπορικοΰ 
πνεύματος τοΰ προκομένου άνεψιοΰ του!...

Ά π ό  τότε τόν βλέπομε νά περιπλανάται 
στήν Αγγλία, στις εργατικές συνοικίες τοΰ 
Λονδίνου κηρύττοντας τό Εύαγγέλιο στούς 
φτωχούς!... Απρόσκλητος νά μπαίνει στις 
φυλακές, στά νοσοκομεία, στά «άσυλα παι

διών», γιά νά τ"ούς παρηγορήσει καί τούς 
διδάξει τόν θειο λόγο!... Γίνεται δάσκα
λος κάπιου ιδιωτικοΰ σχολείου. Άλλά 
γλήγορα άπογοητεύεται. "Οταν ήρθε ή 
προθεσμία νά πληρωθεί ό διευθυντής του 
δχι μόνο δέν τοΰ έ'δωκε τίποτε δικαιολο
γούμενος τάχα, πώς οί γονείς τών μαθητών 
του είναι φτωχοί, άλλά τόν έ'διωξε μέ εϊρω- 
νίες καί μέ μιά ομαδική προσχεδιασμένη άπο- 
δοκιμασία μέσα στήν αίθουσα τών παρα
δόσεω ν!... Τό επεισόδιο αύτό τής ζωής του 
τόν έπίκρανε πολύ. Δέν τδχε λησμονήσει 
μέσα στις τόσες άτυχίες του ... - Κατάλαβε 
τήν άδικία τών άνθρώπων. Γ  ι’  αύτό άπο- 
φάσισε νά γίνει βοηθός ιεροκήρυκας στό 
μέρος εκείνο, γιά νά τούς βάλει στό δρόμο 
τοΰ Θεοΰ!... Άλλά ή σπουδή τής θεολογίας 
διαρκοΰσε τόσο πολΰ !... Σκέπτεται νά μπει 
στή «σχολή τών Αποστολών τών Βρυξελ
λών», γιά νά φύγει ιεραπόστολος! Γ  ιά τό 
σκοπό αύτό φεύγει γιά τό Άμστερνταμ. 
"Ενας Πορτογάλο-ΌλλανδοΓΈ βραΐος άνα- 
λαμβάνει νά τοΰ δώσει τά πρώτα μαθή
ματα τής παλιάς γλώσσας. Σέ λίγο ό μαθη
τής έδειξε πρόοδο σημαντική, άγόρασε καί 
τή Λατινική πρωτότυπη έκδοση τής Α κ ο 
λουθίας τοΰ Χριστοΰ τοΰ Thom as a 
Kempis. ΤΙ {θέλησή του ένίκησε δλα τά 
εμπόδια! ’Έχανε δμως πολύτιμο καιρό συ- 
ναναστρεφόμενος τή γηραιά θεία τοΰ δα
σκάλου του, μιά φλύαρη, ηλίθια καί θρη
σκόληπτη γυναίκα σ ’ άνυπόφορο βαθμό. 
Καί μιά μέρα χιορίς νά ειδοποιήσει κανένα 
άφησε κατά μέρος τίς θεολογικές μελέτες 
του καί έφυγε γιά τήν Borinage, τή Βελ
γική περιοχή τών ανθρακωρυχείων.

Ειταν τότες ή εποχή, πού ό Βέλγος ζω 
γράφος Meunier έβαζε στήν τέχνη του ένα 
πλούσιο κοινωνικό υλικό άποθεώνοντας μα
ζύ μέτό συμπατριώτη του ποιητή Verhae- 
ren τόν εργάτη. Σ ’ έ'να περιβάλλον άπό 
σήραγγες, πού άνοιγαν παντοΰ, άπό σωρό 
μαύρη σκόνη, άπό άτελείωτες σιδηροδρο
μικές τροχιές σκεπασμένες άπό βαγόνια γιο
μάτα κάρβουνα, άπό άμέτρητες καπνοδό- 
χες φάμπρικας, μέσα σ ’ άποπνιχτικά σκούρα 
καφεδιά σύγνεφα καπνού κι’ άξιολύπητα 
εργατικά σπιτάκια άπό κεραμίδι, έκανε 
τήν έμφάνιση ό Van G ogh, ώς λαϊκός 
ιεροκήρυκας, μιά αύστηρή άσκητική μνη
μειώδης μορφή, πούχε μαζύ κάτι άπ’ τό
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Φραντζισκανικό πνεύμα κι’  άπ’  τόν μοντέρ- 
νον προλεταριακό ενθουσιασμό... Ό π ω ς  
άπό τή ζωή τών καλογέρων αυτών τοΰ με- 
σαίωνος ξεπήδησε ή θεία τέχνη τοΰ Giotto 
μέ τό Βυζαντινό άρωμα τοΰ μυστικισμοΰ 
της, έτσι καί ή ζωγραφική τοΰ Van G ogh  
βγήκε άπ’ τήν άνθρωπιστική άποστολή του. 
Στή Borinage άρχισε νά σχεδιάζει καί 
νά καταλαβαίνει τόν έαυτό του ζωγρά
φο μέσα σέ μιά τάση χρηστιανοσοσιαλιστι- 
κή. Ά π ό  τίς συγκινήσεις αύτές τής ζωής 
του ή τέχνη του διεμορφώθηκε σύμφωνα 
μέ τή σύγχρονη επαναστατική κατεύθυνση. 
Έκτος τών παλιών 'Ολλανδών δασκάλων—  
Rembrandt, Hals, Ruisdael, V erm eer,— 
έχτιμοΰσε τότε τόν Bruegel, τούς άδελφούς 
Lenain, τούς Γάλλους προλετάριους ζωγρά
φους τής 17ης έκατονταετηρίδας. Α ν ά 
μεσα στούς νεωτέρους τόν Millet, τόν Cha
rles de Groux, τόν Mauve, τόν Maris. 
Ό τα ν  ό Van G ogh  έμεινε άκόμα στήν 
εργατική αύτή πολιτεία, ένέσκηψε μιά φ ο
βερή επιδημία δυσεντερίας. 01 άνθρακω- 
ρύχοι πέθαιναν σωρηδόν. Αύτό έδωσε 
αφορμή νά δείξη δλον τόν άλτρουϊσμό του. 
’Όχι μόνο δέν έφυγε, γιά νά σωθή, άλλ’ 
έμεινε νά τούς περιποιηθή ό ίδιος μέ τά 
χέρια του. Έξώδευε δλες τίς μικρές οικονο
μίες του, γιά νά μεταβάλλει μιά άδέσποτη 
καλύβα σ ’ έ'να πρόχειρο νοσοκομείο. Στό 
τέλος, δταν εξάντλησε τό μικρό κομπόδεμά 
του, πούλησε τά περιττά έπιπλά του, τά 
ροΰχά του, γιά νά μπόρεση μέ τά χρήματα 
αύτά νά φανή περισσότερο χρήσιμος στούς 
άρρωστους του!. Εΐταν σάν τόν άγιο Φραγ
κίσκο τής Άσσίζης, πού γιομάτος άπ’ απέ
ραντη άγάπη γιά δλα τά πλάσματα τής δη
μιουργίας, μάζευε τίς έρημες φωλιές τών 
πουλιών γιά νά θαυμάζει περισσότερο άπό 
κοντά τή σοφή κατάσκευή τους!..

III
Ό  Van G ogh  μόλις μπήκε στό δρόμο 

τής τέχνης, ά'φηκε τόν τόπον εκείνο καί 
γύρισε πίσω στήν Όλλανδία. Έκεΐ έπιδό- 
θηκε μέ θέρμη στή ζωγραφική του. Ειταν 
είκοσι επτά χρονών. Καί δέν είχε παρά 
άλλα δέκα χρόνια άκόμη νά ζήση. Ό  άδελ
φός του Τέο τόν υποστηρίζει ένοικιάζοντας 
γι’ αύτόν έ'να άτελιέ στή Haag. 'Ο  Vincent 
εργάζεται μέ πάθος, φέροντας σέ φώς τίς 
καλλιτεχνικές συγκινήσεις, πού αισθάνθηκε,

δταν άκόμα ζοΰσε άνάμεσα στούς εργάτες.. 
Ά λλ ’ ή ζωή τής υπαίθρου τόν τραβά πε
ρισσότερο. Φεύγει γιά τήν έξοχή, γιά νά ζή
ση μέ τούς χωρικούς. Τούς σπουδάζει άπό 
κοντά, Ενθουσιάζεται μέ τήν αγνότητα τής 
ψυχής τους, τούς απλοϊκούς τρόπους τους. 
Βρίσκει σ ’ αύτούς έ'να άνεξάντλητο πλοΰτο 
γιά τήν τέχνη του. Στά γράμματα πού στέλ
νει, κάνει θαυμάσιες καλλιτεχνικές παρατη
ρήσεις άπάνω σ’ αυτούς.. Τά βάζει μέ τίς 
«Ακαδημαϊκές φιγούρες», πούναι δλες κομ
μένες στό ϊδιο μέτρο, άλύγιστες στις άψο
γες άνατομικές των άναλογίες, χωρίς κάνα 
λάθος, σχεδιασμένες μέ τόση άκρίβεια, πού 
ό άδαής θεατής των θά  πει “on ne peut 
mieux „!.. «Νομίζω —  γράφει—  πώς μιά 
μορφή, δσο κι’ άν μπορεί νάνε σωστή Α 
καδημαϊκή, στή σημερινή έποχή δμως 
είναι επιπόλαια, κι’ ας είναι άκόμα κι’ αυ
τού τοΰ ιδίου Ingres». Ά π ό  τήν «Πηγή» 
— έ'να άπ5 τ ’ άριστουργήματα τοΰ δασκά
λου τής Ίδεαλιστικής σχολής—  προτιμάει 
τά έργα τοΰ Israels, τού Daumier, τοΰ 
Lhermitte, κι’ ας είναι «αυθαίρετα» 
στις άνατομικές άναλογίες τους, άρκεΐ, πού 
κλειοΰν έ'ναν άληθινό παλμό ζωής!.. "Ενας 
εργάτης, έ'νας χωριάτης, έ'νας νεροκουβαλη
τής, έ'νας σκαφτιάς, έ'νας άνθρωπος πού 
σπέρνει, είναι γι’  αύτόν τά ώραιότερα μον- 
τέλλα τής «μοντέρνας τέχνης*, δπως τά 
υπογραμμίζει. «Τό νά άποδώσει κανένας 
— εξηγεί μόνος του—  τή «μορφή τοΰ χω- 
ριάτη μέσα στή δουλιά του*, βλέπεις, αυ
τό είναι (τό επαναλαμβάνω) τό μαναδικό 
μοντέρνο στοιχείο, ή καρδιά τής μοντέρνας 
τέχνης, αύτό, πού οϋτε ή Αναγέννηση οϋ
τε άκόμη ή παλιά 'Ολλανδική σχολή, άλλ 
ούτε κι’  αύτοί οί "Ελληνες δέν τό έχουν 
κάνει.... *

Ά π ’ αύτή τήν άποψη κρίνοντας τήν 
Αναγέννηση τή βρίσκει πολυ οπισθοδρο- 
μική μ’  έ'να περιορισμένο κύκλο δράσεως. 
Δέν ένδιαφέροντο παρά γιά τίς στερεότυπες 
καθιερωμένες συνθέσεις των, τίς έκλησια- 
στικές παραδόσεις των καί τούς άγγέλους 
των!....

«Ά λλά μπορεί μ’ αύτούς νά γελάση κα
νένας -— γράφει ·— πού ό G ourbet λέει: 
«Νά ζωγραφίζεις άγγελον!... Βέβαια, άλλά 
ποιός λοιπόν έχει ιδεΐ άγγέλους;» Καί μέ 
τόν Velazquez δέν τά πήγαινε καλά!... Τόν
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ειρωνεύονταν άγρια γιά τόν «Νεροκουβα
λητή* του, πού εχει κι’ αυτός κάτι άπ’ τοΐ'ς 
άπειρους.... ίνφάντε του !.. Δέ μπόρεσε νά 
δημιουργήση ενα τύπο βγαλμένο άπ’τό λαό!.. 
Και βγάζει τό έξης συμπέρασμα: «οι μορ
φές στούς παλιούς ζωγράφους δέν «δου
λεύουν άλλά βρίσκονται σ’ έκσταση® !.. Κι’ 
«ύτό τό άποδίδει στήν έλλειψη τής παρατη- 
ρήσεως. ’Α π ’ αύτο παίρνοντας άφορμή 
δικαιώνει τήν προσπάθεια τών νέων ζωγρά
φων, πού αγωνίζονταν νά δώσουν έ'να 
καινούριο στυλ στή ζωγραφική τους καθώς 
καί στήν εποχή τους. «Οι μοντέρνοι ζοΓ 
γ ρ ά φ ο ι—  λέει —  είναι πιό μορφωμένοι 
άπ’ τους παλιούς®. Αύτό είναι ή κατακλε'ις 
τών σκέψεών του..

Τότεέζωγράφησε τό πρώτο «κλασσικό» 
έ'ργο του. Τό «χωριάτικο φαγητό». Χωριά- 
τες, πού παίρνουν τήν πατροπαράδοτη σού
πα άπό πατάτες. 'Ύστερα άπό μιά γερή 
δουλιά έχουν καθήσει δλοι σταυροπόδι καί 
τρών άχόρταγα χωρίς νά σηκώνουν τό κε
φάλι τους μεσ’ άπ’ τήν πήλινη γαβάθα 
τους!.. Στά πρόσωπά τους έχουν κάτι τι 
τό πρωτόγονο και ζωώδες μαζί μέ τήν 
έκφραση εκείνη τών απλοϊκών άνθρώπων, 
ποΰ μένουν ευχαριστημένοι μέ τό τίποτε. 
Ό  van G ogh  θέλησε νά μάς τούς δώσει 
άτόφιους χωρίς καμιά εξευγενισμένη γραμ
μή, αντίθετα μέ τόν Millet, πού φρόντιζε 
νά παρουσιάζει τίς μορφές του μέσα στό 
κάδρο ένός λεπτοΰ ρωμαντισμοΰ.

Ή ρ θ ε  ομως ένας καιρός, πού ό van 
G ogh  ειχε μέσα του καλλιτεχνικές άνησυ- 
χίες, που δέν μπορούσε νά ικανοποίηση στό 
περιβάλλον τής πατρίδας του, ούτε μέσ’ τίς 
πινακοθήκές της... Οί συμπατριώτες του 
ζωγράφοι Mauve, Mesdag, οί άδελφοί 
Maris, κι’ αύτός άκόμα ό βαθυστόχαστος 
Israels δέν έ'λεγαν καμιά καινούργια λέξη 
γιά τήν τέχνη. Μονάχα οί μεγάλοι δάσκα
λοι τής ζωγραφικής τών Κάτω Χωρών 
πάντα τόν ενθουσιάζανε μέ τήν δυναμι
κότητα τής τεχνικής τους..

Γ ι ’ αύτό, άφοΰ έμεινε γιά λίγο στήν ’Α 
καδημία τής ’Αντβέρπης, τό Φεβρουάριο 
τοΰ 1886 έκατέφυγε στό Παρίσι. Έκεΐ 
έζησε δύο χρόνια μέ τόν άδελφό του μαζί. 
Ή  διαμονή του δμως αύτή στή μεγάλη 
εκείνη πολιτεία τούχε κάνει μεγάλη φθορά 
στόν άδύνατον οργανισμό του, πουταν συ

νηθισμένος σ ’ ένα κανονικό, ήσυχο ρυμθό 
τής ζωής. ’Αργότερα μόνος του κατάλαβε 
τή φριχτή καταστροφή...

Ώ ς τόσο δμως τοϋ δόθηκε ή ευκαιρία 
νά παρακολουθήσω άπό κοντά τήν τεράστια 
άναμορφωτική καί επαναστατική κίνηση, 
πού γίνονταν τότε στήν τέχνη στό παγκόσ
μιο εκείνο καλλιτεχνικό κέντρο. Ή  σχολή τοΰ 
G orm ons καί ιδίως αί εικόνες τοΰ Dela
croix, τοΰ Daumier καί τοΰ Millet, καθώς 
καί αυτών τών Έμπρεσσιονιστών άνοιγαν 
νέους άπεράντους δρίζοντες στήν τέχνη. 
Πάντως δμως ή ζωγραφική τοϋ van G ogh  
διαμορφώθηκε μόνη της μακρυά άπό κάθε 
ξενική έπίδραση, γιατί ή ψυχή τοΰ τεχνίτη 
αύτοΰ είταν άδύνατο νά ύποταχθη στή 
«συστηματική* έργασία καί «χημική κατα
σκευή» τής ματιέρας τ ω ν ! Δέ μπόρεσε κα
μιά φορά νά τούς άνεχτεΐ!. Αύτός αντλούσε 
τά χρώματά του άπ’ τά δράματα, πούβλεπε 
στις καλλιτεχνικές του εκστάσεις...

Σ ’ ένα γράμμα του μάς δίνει τόν κατά
λογο τών χραιμάτων τής παλέττας του. "Ολη 
αύτή ή γκάμα: πορτακαλί, κίτρινο, κόκκινο, 
μπλέ, βιολέ, είναι δική του. Δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τή Φύση, μέ τήν υπερβολική σπα
τάλη, ποί'κανε άπ’ αύτά μεσα στους πίνα- 
κές του.

Ή  ζωή τής πρωτεύουσας τώρα άρχίζει 
νά τόν κουράζει. Ζητεί νά φύγει γιά τήν 
έξοχή, γιατί επιθυμούσε νά σπουδάσει τήν 
τέχνη μέ τή ζωή, δπως έ'λεγε. Καί τό 1888 
πηγαίνει είς τήν Arles. Έκεΐ ενοικιάζει 
ένα πάμφτωχο δωμάτιο μέ 15 φράγκα τό 
μήνα. Καί γράφει μέ χαρά, πώς μοιάζει 
σάν ένας μικρός «κϋβος». Μόνος του τόν 
χρωματίζει άπ’ έξω κίτρινο καί μέσα άσ
προ. Έκεΐ μέσα περνοΰσε δπως οί «άπερ- 
γοί εργάτες» μιά ζωή στερημένη άπ’ δλα. 
Ε βδομάδες δλόκληρες συντηρώνταν μονά
χα μέ γαλέττα, μέ γάλα, κι’ άν αύτά έλει
παν μέ καφέ, μέ άλκοόλ. Πολλές μέρες έκα
νε χωρίς νά βάλει τίποτε άλλο στό στόμα 
του άπό τή πίπα του!.. Αύτή τοΰ άνεπλή- 
ρωνε τήν τροφή του... Και δουλιά σκυλίσια. 
Ζιογράφιζε τούς δικούς του φτωχούς φίλους, 
δσοι είχαν κάτι άπ’ τή δική του μοίρα· Τά 
σπιτάκια τους, πού τόσο θύμιζαν τό «δικό 
του» μέ τούς 4 γυμνούς τοίχους καί τή μι- 
ρή καμινάδα του. Κι’ δλα αύτά τά μικρο
πράματα τά μεταχειρίζονταν στή ζωγραφι
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κή του μέ τή μεγαλύτερη εύλάβεια αγίου. 
Πάσχιζε νά μπει μ’δλη τή δύναμη τής ψυ
χής του μέσα στό βαθύτατο νόημά τους. 
’Έβγαζε δλη τήν τέχνη του ν’ άποδώσει δλη 
τή δυναμικότητα τού άπλούστατου μέ τό 
άπλούστατο χρώμ< ,̂ ζητώντας νά ίδεΐ μέσα 
σ’  αύτό τό μεταφυσικό στοιχειό του. Ό  
van G ogh  αισθανόταν κι’  αύτός ό ίδιος, 
πώς μιά τέτοια τέχνη, σάν τή δική του, 
ύπερέβαινε τήν άντοχή του. Τά νεύρα του 
σιγά-σιγά ύπέκυπταν στή φοβερή αύτή 
υπερένταση. Καί έν τούτοις αύτός ένέτεινε 
περισσότερο τήν ένεργειά του. Στεκόντανε 
κάτω άπ’ τό λιοπύρι τής Προβηγγίας καί 
ζωγράφιζε χωρίς καπέλλο έτσι, πού τοΰ 
έκαιε κυρίολεκτικώς τά μαλιά τοϋ κρανίου 
του. Κι’ δμως έπέμεινε μέ τό πείσμα του 
έκθέτοντας τό σώμα του σέ κάθε είδος δο- 
κιμασίαμόνο καί μόνο γιά νά αίσθανθή μιά 
καινούρια συγκίνηση. Έ τσ ι  ή μοιραία κα
ταστροφή δέν μπορούσε παρά νά έρθει... 
’Ίσω ς νά τήν έπετάχυνε ή άφιξη τού Gau
guin. Ό  φίλος του εΐχεν αλλάξει!. Δέν εί
ταν, δπως τόν ειχε γνωρίσει δ van G ogh. 
Μπορεί καί νά φαινόταν έτσι! Ή  άλήθεια 
είναι πώς τοΰ φέρνονταν μέ άνυπόφορη 
ύπεροπτικότητα. Δέ μιλούσε παρά γιά τόν 
εαυτό του, γιά τη τέχνη του, γιά τούς άγώ
νες του γιά τήν επικράτηση τού εμπρεσιο
νισμού. Αύτό είχε ρίξει τό φτωχό Vincent 
στήν άρρώστια. Καί ή πρώτη έκδήλοοσή 
της είταν τό περιστατικό τοΰ κοψίματος 
τοΰ αύτιοΰ του. Ά π ό  δώ άρχίζει ή άληθι- 
νή τραγωδία τής ζωής του. 'Π  συνεργασία 
τους δέν μποροΰσε νά έξακολουθήσει. Καί 
δ Gauguin τόν εγκαταλείπει μέ τίς χειρότε
ρες εντυπώσεις του... Ό  van G ogh  μένον
τας μόνος του κατάλαβε τήν τρέλλα του. 
Δέν είχε τό θάρρος νά περιμείνει περισσό
τερο καί μέ μιά πραγματική αύτοβουλία 
ζητεί μονάχος του νά τόν κλείσουνε στό 
«άσυλον τοΰ St. R em y». Αύτοΰ μένει ένα 
χρόνο. "Οταν άκόμη βρίσκονταν σέ σχετική 
ήρεμία καί συναίσθηση ρίχνονταν στή ζω 
γραφική. Οί ώρες αύτές, πού ξαναβρίσκει 
τόν εαυτό του μεσ’ τήν τέχνη, κρατώντας σέ 
άπόσταση τόν τρομερό έχτρό του, είναι οί 
πιό ευτυχισμένες τής άμοιρης ζωής του. 
Τίς διεκδικεΐ άπό τήν τρέλλα μέ μιά ήρωϊκή 
πάλη, έχοντας μοναδικόν συμπαραστάτη 
του τόν φλογερό έρωτά του γιά τήν τέχνη.

’Έ τσι ζωγραφίζει θαυμάσια πράγματα βρίσ
κοντας σ ’ αύτά καινούριο θέλγητρο... Τό 
διαμέρισμα τών άσθενών, ή αυλή τοΰ τρελ- 
λοκομείου τους, δ γιατρός του, είναι τά νέα 
θέματά του... Κι’  δμως αύτά δέν διαφέρουν 
άπ’ τ’δλο έργο του. Έχουν κι’ αύτά τή 
δική του σφραγίδα τέχνης. Είναι μονάχα 
μιά μελαγχολική συνέχεια. Ό  Meier 
G raefe υποστηρίζει δίκαια, πώς ή παρα
φροσύνη γι’ αυτόν δέν ειχε μεγαλύτερη 
σημασία άπ’ δ,τι γιά τόν Delacroix ή 
άρρώστια τοΰ στομάχου του, γιά τόν G eri- 
cault τό άτύχημα νάχει έ'να πόδι!...

Ή  χρονολογική σειρά τών έργων του 
τό δείχνει ολοφάνερα.

Τόν Μάη τοΰ 1890 δ άδελφός του τόν 
φέρνει στήν ιδιωτική κλινική τοΰ Ντρος 
Gachet στό A nvers sur A ix. Ώ ς τόσο 
έλπιζε κι’ αύτός στή γρήγορη άνάρρωσή 
του. Πράγμα, πού τόν έκανε νά χαίρεται, 
γιατ’ έτσι γλήγωρα θά  μποροΰσε νά πη
γαίνει στή Βρετάνη, νά ζωγραφίσει πάλι 
μαζί μέ τό φίλο του... Άλλά σέ λίγο άπελ- 
πίζεται κι δ ίδιος γιά τήν υγεία του. Ά π ό  
έ'να γράμμα πού στέλνει στό Gauguin, 
μαθαίνουμε τή μεγάλη, άπολυτρωτική του 
άπόφαση... Τοΰ έξομολογιέται μέ πόνο 
ψυχής: «Αγαπητέ μου μαίτρ, εινε άξιο- 
πρεπέστερο, μιά, πού σάς έχω γνωρίση 
καί σάς έχω ενοχλήσει, σέ πλήρη διαύγεια 
πνεύματος νά πει)άνω παρά σέ μιά εξευτε
λισμένη κατάσταση»....

Ό  van G ogh  μή μπορώντας νά καθη
συχάσει τά τρομακτικά δράματα, πού τόν 
πολιορκούσαν, γιά νά προλάβει μιά κρίση 
τοΰ ερεθισμού, πού τούρχονταν, τράβηξε 
μιά πιστολιά στό στήθος του... Στόν άδελ
φό του, πού μάταια τόν παρηγορούσε δί- 
νοντάς του θάρρος γιά μιά καινούργια ζωή, 
γύρισε καί τούπε μέ σπαραχτικό παράπονο 
κουνόντας τό χέρι του άπελπιστικά: « Ό  
θρήνος δέν θά τελειώσει π οτές!» Καί οί 
άκατάπαυστοι λυγμοί τόν έπνιγαν. Ειταν 
τά τελευταία λόγια του. Ύ στερα άπό δυό 
μέρες— είταν έ'να θερμό Προβηγγιανό καλο
καίρι τού 1890— δ van G ogh  πέθαινε.... 
Ό Ν τρ α ς Gachet στάάπονημονεύματάτου 
άναφέροντας τίς τελευταίες στιγμές τοΰ 
άτυχου ζωγράφου, γράφει, πώς ξεψύχησε 
σέ μιά πλήρη διανοητική λάμψη τοΰ πνεύ
ματός του. Αύτό κιόλας, πού κι’ δ ΐδιος
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο
— Θέατρο Κυβέλης ( Θίασος Β. Ά ργυροπ ού- 

λ ο υ ) .E d w a rd  Chilps C a rp en ter : « Ό  άνύ- 
ίταντρο? μπαμπάς» (κωμψδία σέ 3  πρ. και 7  
εικ όνες).

Έ τσι χαρακτηρίζεται στό πρόγραμμα. Έν 
τούτο ις βέβαια δέν είνε κωμωδία, μά φάρσα, 
μιά φάρσα δραματική μέ τήν ίδιορυθμία τής 
αλλαγής τών τριίόν εικόνων στήν πρώτη πράξη, 
πράγμα ποΰ δίνει τήν εντύπωση άφηγήσεως πα
ραμυθιού καί, χώρια ποΰ στέκει εξω άπό τήν 
θεατρική φόρμα τοΰ έργου, δέν κατορθώνει νά 
δώση τήν εντύπωση τής πρωτοτυπίας, μά ΐσα- 
ϊσα κάνει ολάκερη τήν πρώτη πράξη χωρίς έν
διαφέρον. Ή  εντύπωση δέ αύτή τής α' πρ. προ
διαθέτει δύσπιστα τό θεατή γιά τις υπόλοιπες 
ποϋ, έν τούτοις, δχι μόνο είνε πολύ καλλίτερες, 
μά περιέχουν καί σκηνικά ευρήματα πολύ καλά 
καί πλοκή κάπως ένδιαφέρουσα κι1 ευχάριστο 
διάλογο-

Ή  υπόθεση τοΰ έργου : Έ νας γερω-κολασμέ- 
νος βαθύπλουτος αισθάνεται τή μόνωσή του καί 
τήν έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος καί, 
κατά συμβουλή τοΰ γιατροΰ του, μαζεύει τά 
νόθα τέκνα τών ανόμων ερώτων του ποΰ είνε 
έ'νας νέος είκοσιδύο έτών άπό τό Μάντσεστερ, 
μιά νέα στή Φλωρεντία καί μιά άλλη στή 
Βιέννη. Τήν περισυλλογή ένεργεϊ κατ’ έντολή 
του ό νεαρός δικηγόρος του ’Άσλεΰ. Άλλά μό
λις μαζεύονται στό σπίτι του τά τρία παιδιά 
του, τά όποια τίποτε δέν τά συνδέει, ό γερω- 
κολασμένος μετανοεί γιά τήν έμπνευσή του. 
Σιγά-σιγά όμως συνηθίζει τήν κατάσταση, αρ
χίζει ν’ αγαπά τά παιδιά του, αισθάνεται υπε
ρηφάνεια. συγκινεΐται, ανησυχεί γιά τήν υγεία 
τους, ξανανιώνει ό ίδιος μαζί τους κι’ δταν στό 
τέλος τά κορίτσια παντρεύουνται, τό ένα μέ τόν

παρακαλοΰσε. 'Η  μοίρα τοΰ φάνηκε ευνοϊ
κή τή φορά αύτή... Ά π ό  κόπια συγκατά
βασή της τοϋ έπέτρεψε νά δει τόν «Θεό» 
του μέσα σέ μιά κατακάίίαρη στιγμή τοΰ 
λογισμοΰ του. Και ως τότες ό φτωχός V in
cent ήρεμα περιμένοντας κάπνιζε τήν πίπα 
του χωρίς νά βγάλει άπ’ τό στόμα του, 
ούτ’ έ'να γόγγισμό γιά τήν ανθρώπινη 
αδικία....

Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Σ  Α ΒΑ Λ ΤΑ Δ Ω ΡΟ Σ
(Βιβλιογραφία: Wilhelm Hausenstein, Hugo 

von Hofmmannsthal, Kurt Peister, I. Vinchon, 
Vincent van G ogh ‘ Briefe„ Verlag von Bruno, 
Cassirer Berlin).

δικηγόρο Ά σλεϋ καί τό άλλο μέ τόν νέο τοΰ 
Μάντσεστερ ποΰ άπεκαλύφθη πώς δέν είνε γυιός 
τοΰ βαθυπλούτου, τότε ό γερω-κολασμένος αι
σθάνεται πώς κάτι τοΰ λείπει, πονεΐ ποΰ τοΰ 
παίρνουν τά παιδιά του καί παρηγοριέται μόνο 
έπείδή θά  ζήση άνάμεσό τους.

Ά π ό τό σύνολο τοΰ έργου βγαίνει κ’ ένα 
συμπέρασμα: τό άδειο ποΰ νιώθει ό άνθρωπος 
δταν στά γεράματά του βρεθή χωρίς οικογε
νειακό περιβάλλον καί χωρίς παιδιά. ΕΤνε ένα 
πρωτότυπο είδος προπαγάνδας \γιά τήν οικογέ
νεια. Ή  εκτέλεση ήταν αρκετά καλή. Θά ήθέ- 
λαμε νά σημειώσουμε άπ’ αύτή τρία ένδιαφέ- 
ροντα σημεία. Τό πρώτο. Ή  καντάδα τής Φλω
ρεντίας (άρχή β' είκόνος) άκούγεται άπό τό.... 
Μάντσεστερ (τέλος α' είκόνος) Λάθος. Δεύτερο- 
Θά είχαμε νά συστήσουμε στόν κ. Ροΰσο, γιά 
λόγους εύπρεπείας, αισθητικής, θεάτρου κ.λ.π. 
νά κάνη τόν κόπο νά βγάζη τό καπέλο του κι' 
δταν βρίσκεται μέσα σέ μιά αίθουσα κι’ δταν 
πρόκειται ν ’ άποχαιρετήση τόν πατέρα του γιά 
τό ταξεϊδι ποΰ φεύγει. Στοιχειιόδη πράγματα. 
Τέλος μέ πολύ χαρά σημειώνουμε τήν προο
δευτικήν εξέλιξη τοΰ κ. Ιίαρούσου, ποϋ μέ μιάν 
άψογη έμφάνιση καί θαυμαστή ντιξιόν, μ’ ένα 
παίξιμο άβίαστο, ψυχολογημένο καί κινήσεις 
μετρημένες καί πειθαρχικές, έκράτησε τή συνοχή 
τοΰ έργου άνάμεσα στίς έφτά εικόνες του.

Ό  ’ίδιος θίασος άνέβασε μετά τό έργον αύτό 
μιά ούγγαρέζικη κωμωδία τοΰ Φεντόρ μέ θέμα 
τήν ζηλοτυπία τοΰ συζύγου ποϋ νομίζει δτι 
άπατάται χωρίς ν’ άπατάται. Ό  συγγραφέας 
έδωσε αύτή τή θέση στό έργο του άπό έθνική 
ιδιοσυγκρασία. Στό ’ίδιο θέμα ένας Γάλλος θά 
έβαζε τήν γυναίκα ν ' άπατήση πραγματικά τόν 
άνδρα της κατά τόν διαβολικώτερο τρόπο. Ό λη  
ή πλοκή τής ύποθέσεως γίνεται έξ άφορμής 
ενός στυλογράφου ποΰ άγόρασε ή σύζυγος καί 
τόν προσέφερε σ’ ένα θαυμαστή της... γιά νά 
τόν ξεφορτωθή. Ά π ό τό γεγονός αύτό καί τό 
έργο τιτλοφορείται «στυλό». Έ χει διάλογους 
έξυπνους, λεπτομέρειες πολύ ψυχολογημένες, 
καί δράση ποΰ ξεφεύγει άπό τήν κοινοτυπία. 
Τά σκηνικά του ευρήματα έπίσης είνε συγχρο
νισμένα καί μόνο επειδή' ό συγγραφέας δέν ξε- 
γλυστρά ροΰπι άπό τήν κεντρική Ιδέα του, τό 
θέμα τραινάρει κάπως. Ή  έκτέλεση ήταν έπι- 
μελημένη. Ξεχωριστό λόγο είνε δίκαιο νά κά
νουμε γιά τόν κ. Ευθυμίου ποΰ τό άβίαστο παί
ξιμό του καί ό συνδυασμός τού ψυχολογικοί» 
χρωματισμού τής φωνής του μέ τήν εναλλαγή 
τής μιμικής τους μάς κάνει νά περιμένουμε 
πολλά άπό τήν έξέλιξή του στό είδος τοϋ κα
ρατερίστα—κωμικού.
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★
— G eorge K a is e r :  «'Η μέρα ’Ο κτωβρίου»

(ερωτική ιστορία σέ 3  π ρά ξεις ).
’Επίσης στό θίασο Άργυροπούλου. Ή  υπό

θεση τοΰ έργου είνε άρκετά περίεργη Μιά νέα 
βλέπει ένα άγνωστο άνθυπολοχαγό στή βιτρίνα 
ενός άδαμαντοπωλείου νά κυττάη δάχτυλίδια. 
Τόν έρωτεύεται καί υποθέτει νοερώς πώς τή 
στιγμή έκείνη άραβωνιάστηκε. Σέ λίγη δέ ώρα, 
επειδή τόν συναντά στήν εκκλησία. όπτασιάζεται 
πώς παντρεύεται μαζύ του τόσο, ώστε τόν καρ
τερεί τή νύχτα γιά τήν προ'ιτη βραδυά τοΰ γά
μου στό κρεβάτι της. Μά στ’ ανοιχτό δωμάτιό 
της μπαίνει ένα χασαπόπουλο, ό εραστής τής 
καμαριέρας της, ποΰ αύτή υπνωτισμένη άπό τό 
φανταστικό της ειδύλλιο τόν ύποχρεο'ινει νά τήν 
βιάση νομίζοντας πώς είνε ό άγνωστος άνθ-υ- 
πολοχαγός καί φαντασιώδης σύζυγός της. "Οταν 
γεννιέται τό παιδί, αύτή λέει πώς είναι τοΰ 
άνθυπολοχαγοΰ. ’Εννοείται πώς ό άνθυπολοχα- 
γός δέν έχει ιδέα καί άρνεΐται. Τότε τό χασα
πόπουλο ομολογεί καί γυρεύει χρήματα γιά νά 
καλύψη τό σκάνδαλο. Μά έν τφ μεταξύ ό άν- 
θυπολοχαγός ποΰ μαθαίνει τά διατρέξαντα γοη
τεύεται άπό τήν έρωτόληπτη φαντασιοπληξία 
τής νέας πού έχει αύτόν ώς αντικείμενο, τήν 
ερωτεύεται καί ξεφορτώνεται τό ένοχλητικό χα
σαπόπουλο μέ μιά σπαθιά.

Τό έργο έχει μέν πρωτοτυπία θέσεως,, μά 
πλήθος άπιθανότητες, ένα είδος άποδεικτικής 
διαδικασίας, πολυλογίες, φλυαρίες άνιαρές καί 
άτονες, σκέψεις αύθαίρετες καί ρητορισμούς τέ
τοιους ποΰ παρέσυραν δλους τούς ήθοποιοΰς σέ 
μιά ρητορία άφύσικη μέ κωμική έπισημότητα 
σέ πολλά μέρη. Ό  παθολογικός τύπος τής έρω- 
το μανούς καί φαντασιόπληκτης νέας μέ τό πα
ραλήρημα τής μυστικοπαθείας καί τήν υπνοβα
σία τής σκέψεως, δσο έπιστημονικά αναλυμέ
νος, δέν είνε ικανός νά στηρίξη ένα έργο ολά
κερο. Ξεχωρίζουμε τό παίξιμο τοΰ κ. Καρούσου 
στόν όποιον ανακαλύπτουμε φλέβα δραματική 
ποΰ τό τ α λ έ ν τ ο  του δέν εΤχεν εΰρει τήν ευκαιρία 
νά μάς παρουσιάση μέχρι σήμερα, παρ’ δλον ποΰ 
μιλοΰσε (ώς χασάπης) σέ άπταιστο καθαρεύου
σα. Σφάλμα τού μεταφραστοΰ.

★
— Θέατρο Κ οτοπούλη (θ ία σος  «  Έ λευθέρα  

Σκηνή» F ra n tisek  L a n ger  ι «Π εριφέρεια»  
(εργο σέ 3  πράξεις και 13 εικόνες).

Τό έργο τοϋ τσεχοσλαβάκου συγγραφέα χρη
σιμοποιεί γιά «θέση» τή σύγκρουση τής θείας 
κι" ανθρώπινης δικαιοσύνης, θέμα ποΰ άπό 
αιώνες είνε άντικείμενο δραματικής έξετάσεως 
καί ποΰ χωρεϊ, μιά καί δέν έλύθηκε άκόμα κοι
νωνικά, στό νεώτερο δραματολόγιο, μά στήν 
περίπτωση αύτή χρειάζεται έξαιρετική σύλ- 
ληψη γιά νά βγή τό έργο μέ ξάστερα ήθικά 
συμπεράσματα καί μέ γερά επιχειρήματα περι
στατικών καί ψυχολογικών άναλύσεων, πράμα 
ποΰ, μ’ δλη του τήν καλή πρόθεση, δέν τό κα
τορθώνει ό συγγραφέας. Ή ρω ας τοΰ έργου είνε 
ένας έπαγγελματίας χορευτής άπόφοιτος τών 
φυλακών ποΰ γνωρίζει σέ μιά κακόφημη άπό- 
κεντρη συνοικία τής Πράγας μιά πόρνη καί τήν

έρωτεύεται άληθινά σέ σημείο ποΰ νά ζηλοτυ- 
πήση ενα πελάτη της καί νά τόν σκοτώση. Τό 
έγκλημα δμως περνά άπαρατήρητο καί ό φο
νιάς μένει ακαταδίωκτος.· Μιά μέρα δμως κα
θώς τόν βαραίνει ή συνείδησή του πάει καί τό 
εξομολογείται στόν άστυνόμο χωρίς καί νά γίνη 
πιστευτός. Απογοητευμένος ποΰ δέν πετυχαίνει 
νά τόν τιμωρήσουν καταφεύγει σ’ ένα δικαστικό 
αποτυχημένο (έπειδή έδίκαζε σύμφωνα μέ τή 
συνείδηση κι’ όχι σύμφωνα μέ τούς νόμους) καί 
τοΰ έξομολογεΐται. Ό  δικαστικός τόν κρίνει 
κατά συνείδηση, ζυγίζει τά ελατήρια τοΰ φόνου 
καί τόν άθωώνει, λυτρώνοντας τήν ψυχή τοΰ 
φονιά άπό τόν έφιάλτη της.

Ή  έξομολόγηση τοΰ φονιά μέ τήν ώχρή 
σκιαγραφία τής 'ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή ς  πάλης δέν είνε 
ούτε κάν ενα σκίτσο πρόχειρο ύστερα άπό τήν 
ασύγκριτη ανάπτυξη ποΰ έκανε στό ίδιο θέμα ό 
Ντοστογιέβσκη μέ τόν Ρασκολνικώφ του. Οί 
άλλες σκηνές ποΰ μπαίνουν γιά νά δυναμώνουν 
τό έργο μέ τις δεκατρείς έναλλαγάς εικόνων δέν 
κατορθώνουν τίποτε άλλο παρά νά τό κάνουν 
πειό άτονο. Γιατί οί εναλλαγές αύτές ποΰ γί
νονται στά νεώτερα δραματικά έργα άπό συνα
γωνισμό στίς θεαματικές έπνθεωρήσεις δείχνουν 
τήν δραματική άδυναμία τοΰ έργου καί ίσως 
ν’ αύξάνουν τή θεαματικότητά του μά πάντα 
ζημιώνουν τή σοβαρότητά του. Ή  άδυναμία 
τοΰ έργου φαίνεται άκόμα καί στόν δογματικό 
άνθρωπο τοΰ προλόγου ποΰ έρχεται καί λέει 
μονολογώντας πράγματα ποϋ έπρεπε ν’ άναπτυ- 
χθοΰν σέ ζωντανά δυνατά δραματικά επεισόδια 
άπό τά όποια αύθόρμητα νά βγαίνη τό δίδαγμα 
καί χωρίς άνάγκη άλλων έπεξηγήσεων. Α σφ α
λώς τό θέμα ποΰ καταπιάστηκε δ Τσεχοσλοβά
κος συγγραφέας είνε πολύ λεπτό επειδή είνε 
πολύ παλιό καί συγχρόνως καί πολύ νέο. Δέν 
κατόρθωσε δμως νά τό άναπτύξη δπως πρέπει. 
’Έπεσε σέ άπειρες κοινοτυπίες στό ψυχολογικό 
καί επεισοδιακό επίπεδο. Άτόνησε τή δραμα
τική ένέργεια μέ τίς αλλαγές τών εικόνων. Κι’ 
έδειξε τήν άδυναμία του μέ τόν άνθρωπο τοΰ 
προλόγου καί μέ τήν ουρανοκατέβατη ρητορία 
τοΰ άποτυχημένου δικαστοΰ.

Μά κ’ ή έκτέλεση ήταν όλότελα άψυχ,ολόγητη. 
Κι’ άποροΰμε πώς έγινε αύτό άπό ένα θίασο 
πραγματικά εύσυνείδητο δπως τής κυρίας Κοτο
πούλη. Καί ναι μέν ή κυρία Κοτοπούλη έκρά
τησε άψογα τόν ρόλο της. Ά λλά ό κ. Μυράτ. 
όλότελα ακατάλληλος γιά τήν ψυχολογία τοΰ 
ήρωά του, έχαντάκωσε καί τό άναγνωρισμένο 
ταλέντο του καί τό έργο καί τούς συνεργάτες 
του άκόμα. Κ ’ έτσι πέρασε άπαρατήρητο τό ω 
ραίο παίξιμο τοΰ κ. Λογοθέτη, τοΰ κ. Μινωτή καί 
τής δ. Χατζηπαναγιώτου. ΓΙαρεσύρΟη κι’ δ κ. 
Ροζάν, παρ’ δλη τήν προσπάθεια του. Αύτός δ
μως άπό τόν συγγραφέα. ”Αριστες ήσαν οί σκη
νογραφίες, έργα τοΰ κ. Κλώνη.

★
Μετά τήν άποτυχία τής «Περιφερείας», ποΰ 

μόλις δυό ή τρεις βραδυές κράτησε, άνέβηκε ή 
τρίπρακτη κωμωδία τών Andre Rivoire καί Ro- 
main Coolus «Παρντόν Μαντάμ!» σέ καλή με
τάφραση τοϋ κ. Τσαμαδοΰ.
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Πρωταγωνιστής ένας αστείος υπουργός τής 
Γεωργίας ποΰ, τήν στιγμή ποΰ πιάνει τόν Ιδιαί
τερό του νά τόν άπατα μέ τήν ερωμένη του, δέ
χεται καί τήν έπίσκεψη τής γυναίκας του ποΰ 
πρό ολίγου μόλις είχε γνωρίση έναν άγνωστο κύ
ριο στόν άντιθάλαμο καί τής έκανε κόρτε χωρίς 
νά ξέρη πώς είνε ή γυναίκα τοϋ ϋπουργοΰ. Ό  
υπουργός διώχνει τόν ιδιαίτερό του καί τήν ερω
μένη του καί κατά σύσταση τής γυναίκας του 
(ποΰ άντελήφθη οτι ί| γυναίκα μέ τήν οποίαν 
ήταν ό ιδιαίτερος δέν ήταν άλλο παρά ή ερω
μένη τοϋ άνδρός της) προσλαμβάνει άμέσως ώς 
Ιδιαίτερο τόν άγνωστο κύριο ποΰ έκανε κόρτε 
τής γυναίκας του. Ό  νέος ιδιαίτερος άποδεικνύ- 
εται δραστήριος σέ σημείο ποΰ αύςάνει ή δημο- 
τικότης τοΰ ϋπουργοΰ κι’ δ πρωθυπουργός γυ
ρεύει νά τόν κάνη υφυπουργό· Άλλά ό ιδιαίτε
ρος ανέπτυξε δλην αύτήν τήν δραστηριότητα χά
ρις στόν έρωτά του πρός τήν γυναίκα τοΰ ύπουρ- 
γοϋ. Γ  ι’ αύτό άρνεϊται νά γίνη υφυπουργός. Τήν 
πράξη αύτή εκτιμά ή γυναίκα τοϋ ύπουργοΰ καί 
τοϋ παραδίδεται. Άλλά τήν στιγμήν αύτή τούς 
τσακώνει ό σύζυγος υπουργός. Οί δύο ένοχοι εΐ- 
νε πρόθυμοι νά τόν έγκαταλείψουν. Άλλά ό υ

πουργός σκέπτεται πρακτικώτερα καί τούς παρα- 
καλεΐ νά μείνουν, γιατί χωρίς αύτούς θά χάση 
τήν δημοτικότητά του. 'Ετσι καί γίνεται. Άλλά 
οί έρασταί έν τώ μεταξύ προπαρασκεύαζουν τήν 
προσεχή αναχώρησή τους. Είνε έτοιμοι νά φύ
γουν κ' ή κυρία νά ζητήση διαζύγιο, οπότε ξα
φνικά στις προεδρικές έκλογές ό υπουργός άνα- 
κηρύσσεται πρόεδρος τής Δημοκρατίας. Τί σκάν
δαλο λοιπόν τήν επομένη τής νίκης ή γυ
ναίκα τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας νά ζητή
ση διαζύγιο καί νά τό σκάση μέ τόν ιδιαίτερό 
του ! Είνε υποχρεωμένοι καί πάλι ν’ άναβάλουν 
τήν ένωσή τους καί τήν φοράν αύτή γιά εφτά 
χρόνια, δσο βαστά ή θητεία τοϋ προέδρου. Ή  
κυρία ύπουργοΰ είνε καταστενοχωρημένη άπό τό 
νέο αύτό έμπόδιο. Τό ϊδιο κι’ ό εραστής της, ό 
ιδιαίτερος, ποϋ μή μπορώντας νά προκαλέση 
καμμιάν άλλη λύση. άρκεϊται νά φιλήση τό χέ
ρι της ψιθυρίζωντάς της: pardon madame.

Σ ’ δλο τό έργο άνάμεσα περνά ή πνοή τοΰ 
έλαφροϋ καί φίνου Γαλλικοΰ πνεύματος. Δυό 
ιδέες κυριαρχούν: Ή  πολιτική σάτυρα, ή γε-
λοιοποίήση τών ύπουργών καί ή άπιστία τής 
συζύγου, ή άπατη μένη Γαλλίδα ποϋ ξέρει νά 
κρύβι] τόν πόνο της, ποΰ δέν παραδίδεται στόν 
έραστή, ποΰ ποθεί, μά ποΰ στό τέλος εκδικείται, 
παραδίδεται δλόκληρη καί θυσιάζει τά πάντα· 
Τί Αντίθεση μέ τή Γερμανική νοοτροπία, δπου 
σέ παρόμοια περίπτωση ή γυναίκα κάνει πώς 
άπατά τ()ν άντρα της γιά νά τοΰ προκαλέση τή 
ζήλεια καί τό ενδιαφέρον, μά στό τέλος τοΰ μέ
νει πιστή, δπως είδαμε τελευταία καί στό «Στυ
λό», τό έργο τοϋ θιάσοΰ Άργυροπούλου.

Τό «παρντόν μαντάμ» είνε γραμμένο μέ κέφι, 
μέ προσοχή καί μ’ εξυπνάδα. Δέν είνε βέβαια 
εργο μέ αξιώσεις καί γι’ αύτό ακριβώς κερδίζει 
εύκολα τήν έπιτυχία. ’Έχει άκόμα τό προσόν νά 
μή μαντεύη ό θεατής τή λύση ούτε άπό τήν 
άρχή άκόμα τής γ'. πράξης, πράγμα ποΰ σι*νή- 
θως δέν συμβαίνει σ’ άλλα έργα τοΰ είδους αύ-

τοΰ. Έν τούτοις ή τελειωτική λύση δέν ικανο
ποιεί τή μεγάλη μερίδα τών θεατών.

Έπαιξαν έξαιρετικά ή κυρία Κοτοπούλη καί 
δ κ. ΛογοΟετίδης Καλά επίσης ή δίς Χατζηπα- 
ναγιώτου, ό κ. Μαμίας καί ό κ. Μυράτ.

·¥■
— Θέατρο «Τ ρια νόν» : Μ . M ora ls  «  Ή  ψ υ

χοπαίδα», κομεντί αέ 3  πράξεις.
Νέος θίασος πρόζας μ’ έπικεφαλής τίς κυ

ρίες Σαπφώ Αλκαίου καί Μαρίκα Φιλιππίδου 
καί τούς κυρίους Ν. Παπαγεωργίου καί Αίμ. 
Βεάκη, καταρτίσθηκε κ’ έκανε έναρξη στό 
«Τριανό» μέ μιά παλιά κομεντί τήν « Ψυχο
παίδα", ποΰ διαγράφει κυρίως τήν έντιμότητα 
τοϋ χαρακτήρα ένός άστοΰ ποΰ άπό έργάτης 
τοΰ τελωνείου έπλούτισε κι’ έ μόρφωσε τά παι
διά του καί ζή μέν μέ τίς ψεύτικες νεοπλουτι- 
κές φιλοδοξίες, μά οί ηθικές του άρχές έμειναν 
άναλλοίωτες. Έτσι, δταν δ γιός του, νέος δικη
γόρος ποΰ μόλις άρχισε τήν καριέρα του, δια- 
φθείρει τήν υπηρέτρια τοΰ σπιτιοΰ, τήν ψυχο
παίδα καί προβάλλει τό δίλημα στόν πατέρα, 
μέ πιανοϋ μέρος νά κλίνει, μέ τοΰ καθήκοντος 
ποΰ είνε νά παντρευθή δ γιός του τήν δοΰλα ή 
μέ τής φιλοδοξίας καί τοϋ συμφέροντος, ποΰ 
εΐνε ν’ άπομακρυνθή ή δοΰλα γιά νά μήν έμπο- 
διστή ή καριέρα τοΰ γιοΰ, αποφασίζει τό πρώτο 
κι- ό γιός παντρεύεται μέ τήν ψυχοπαίδα. Ή  
απίθανη αύτή διατήρηση τέτοιων χαρακτήρων 
στή σύγχρονη έποχή γενά ώρισμένες άντιρρή- 
σεις. Μά, άνεξάρτητα άπ" αύτές, τό έργο άκοήγε- 
ται ευχάριστα. Γιά τήν εκτέλεση μόνο ένας 
έπαινος μεγάλος μπορεί νά λεχθή γιά δλους, 
μά ξεχωριστά γιά τούς δύο ύπέροχους καλλιτέ
χνες μας, τή Σαφπώ ’Αλκαίου καί τόν Αιμίλιο 
Βεάκη, ποΰ ή δημιουργική πνοή τής τέχνης του 
έγέμιζε δλο τό έργο κι’ δλο τό θέατρο άκόμα.

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ο Ξ Α Σ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
—« ‘ Ομάς Τέχνη».
Ή  φετεινή σαιζόν τών έκθέσεων άνοιξε μέ 

μιά τρομερή αποτυχία κ’ έκλεισε μέ μιά έπιτυ
χία γιομάτη ελπίδες καί φώς. Αρχίσαμε μέ τήν 
έκθεση τοϋ «Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών», 
δπου άνάμεσα στήν παραγωγή τών πομπιέ καί σέ 
κάθε αθλιότητα μπορέσαμε μονάχα νά ξεχωρίσα
με λίγα έργα τών προχωρημένων καλλιτεχνών 
μας καί κλείνουμε μέ τήν έκθεση τής « ‘ Ομάδας 
Τέχνης», δηλαδή μέ μιάν έκθεση ποΰ άποτελεϊ 
σύνολο προχωρη μένο, καί δίνει καθαρά τίς κυριώ- 
τερες γραμμές τών πιό συγχρονισμένων άπό τούς 
καλλιτέχνες μας. Οί 11 ζωγράφοι, οί 3 γλΰπτες 
καί οί 3 διακοσμητές πού λάβανε μέρος σ' αύτή 
έχουν ό καθένας τους χαραχτήρα δικό του καί 
δλοι. χωρίς έξαίρεση, ψάχνουν μ’ άνησυχία, προ- 
χωροΰν |ΐέ άσφάλεια γιά νά βροϋν τήν προσω
πικότητά τους. 'Όλοι δέν είναι πρωτοπόροι. Πολ
λοί άπ’ αύτούς έχουν μέσα τους άρκετά παλιά 
πράμματα, άλλοι προχα)ροϋν πλάϊ σέ γνωστούς 
ξένους, άλλοι άγωνίζονται μ’ δλους τούς τρόπους 
νά βγοϋν στούς αληθινούς δρόμους τής ζωντανής
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Τέχνης... Μά δλοι έργάζονται, προχοιροϋν, ψά
χνουν... Έχουν άνησνχία. Αύτό τούς ενώνει. Αύ- 
*ο τούς φέρνει μπροστά μας άξιους καί ικανούς 
νά τούς τιμήσουμε. Λιμνασμένοι, πομπιέ καί απα
τεώνες δέν υπάρχουν σ ’ αύτή τήν έκθεση. Έτε- 
λείωσε!

Ή  έκθεση αύτή άνοιξε στις σάλες τοΰ κ. 
Στρατηγόπουλου τις 7 τοΰ Μάη κ’ έμεινε άνοι- 
χτή ώς τήν 31. Τίς 4 σάλες γιόμισε ή ζωγραφι
κή κ ’ ή γλυπτική καί μιά σάλα ή διακοσμητική. 
Δώ θά μιλήσουμε γιά τή ζωγραφική καί στις 
άρμόδιες στήλες καί γιά τή γλυπτική καί δια- 
κοσμητική !

Μέ 68 κομμάτια μιλεΐ έδώ ή ζωγραφική. Δη
λαδή 48 λάδια, 5 άκουαρέλλες, 9 σχέδια καί 6 
γκραβύρες. Ό λ α  τά κομμάτια τραβοΰν πολύ ή 
λίγο τό ένδιαφέρον μας. Κανένα δέν είναι αδιά
φορο. Κανένα δέν έχει έκτεθή μέ πονηρό ύπολο- 
γισμό νά πουληθη, ούτε έχει γένη γιατί καί άλ
λοι έκαμαν δμοια καί χειρότερα. Γι’ αύτό ή έκ
θεση αύτή είναι τιμή γιά τήν ‘Ελλάδα.

Άρχίζουμ* άπό τό καλλιτεχνικό ζευγάρι Στε- 
φανοπόύλου. Ή  Κα X . Άλεξανδρίδη Σ τέφ ανο- 
πούλον προχωρεί σταθερά στόν Ελληνικό έξπρεσι- 
ονισμό της. Ή  δυνατά χαρακτηρισμένη, μά πάν
τα ανήσυχη καί πάντα όλονένα πιό εκφραστική 
της τέχνη, μας δίνει τιάρα τήν νησιώτικη σύν
θεση Λαγοΰτα», μάς παρουσιάζει τήν προσω
πογραφία στό άπλούστατο τής έκφρασής της στούς 
«Μπαρμπαρίνους» καί σέ νέα τεχνική καί χραηια- 
τικήν άρμονία στήν «Προσωπογραφία» (δίδα Σ. 
Πολυχρονιάδη). Λίγο όμοιος μά καί πολύ διά
φορος ό κ. Α  Στεφανόπουλος φαίνεται φανερά 
τώρα ένας ρωμαλέος ζωγράφος, αγνός κατόπιν 
άπό πείρα. "Ολα τά ξέρει, δλα τάχει μάθη καί 
ζυγίσχι, άπό τόν κλασσικιισμό ώς τόν κυβισμό, 
καί απολυτρωμένος άπ’ δλα, μά γιομάτος γνώ
ση, φτιάνει καθαρά καί μέ ειλικρίνεια ένα «Γε
ροπλάτανο» θαΰμα έκφρασης καί χαραχτήρα, τό 
«Ανήμερα τής Παναγίας· μέ άπλούστατες χρω
ματικές προσπάθειες καί μέ σύνολο άγνό και 
συνθετικά γενναιότατο, τό «Συναπάντημα», άκόμα 
καί τό «Κουτσομπολιό».

Ή  δίδα Μ. Άναγνοοοτοπούλον, πού τελευ
ταία μέ τήν έκθεσή της μάς έδωκε άφορμή νά 
μιλήσουμε γιά τήν ευγένεια τών χρωμάτων καί 
τή διακοσμητική διάθεση τών πορτραίτων της, 
τώρα ξανάρχεται δώ μέ δυό νέα  ̂παρτραΐτα : 
«Έ ν α  παιδί» καί «Τό ξανθό κορίτσι». Οί χρω
ματικές της προσπάθειες έχουν τώρα πιό πολλή 
άτομικότητα, ή άπόδοση τοΰ χαραχτήρα μέσα 
σέ πλημμύρα άσπρου φωτός είναι κάτι πού πη
γάζει άπό προσωπικά άτομική της τέχνη. Μά 
πάντα μάς άρέσει καί τό δυνατά χαραχτηριστι- 
κό διπλό πορτραΐτο «Χωρικές Πελοποννήσου», 
άν καί τό ξανάδαμε κι’ άλλη φορά σ ' άλλη έκ
θεση.

Ό  κ. Α. Άοτεριάδης αύτή τή φορά παρου
σιάζεται μέ ανησυχίες καί προσπάθειες πρός 
τρεις διαφορετικές διευθύνσεις. Μάς δίνει άκουα
ρέλλες δέντρων μέ κάποια παλιά δική του διά
θεση καί σέ ύφος πού μάς ξαναπαρουσίασε. Πα
ράλληλα δυό τοπεϊα πού θυμίζουν μακρυά άνά- 
λογες προσπάθειες ξένων. Καί άκόμα μάς δίνει

μιά «Σύνθεση» καί μιά «Νατούρ μόρτ». πιό 
τολμηρά σέ χρώμα καί σέ σχέδιο, πού μάς έρ
χονται σάν άντίλαλος τοΰ Μπράκ, τοϋ Πι- 
κασσό καί άκόμα κάποιων Τσέχων μετακυβι- 
στών... Ό  κ. Άστεριάδης είναι καλλιτέχνης μέ 
γερό τ»λέντο, τολμηρός καί πρωτότυπος. 'Ως 
τόσο δοκιμάζει πολλούς δρόμους. Προσμένουμε 
νά ίδοΰμε ποΰ θά κατασταλάξη, ή ποϋ θά 
φτάση.

Ό  κ. Σ π. Βασιλείου μέ τό τοπεϊο «Ή  γει
τονιά μου», μά πιό πολύ μέ τά «Τουρκοβούνια», 
ξεχωρίζει τιάρα πιό πολύ τήν προσωπικότητά 
του. Ό  τρόπος πού συνθέτει, μά καί τό χρώμα 
του είναι δικά του καί δείχνουν πώς δ ζωγρά
φος αύτός έχει μπροστά του ένα μέλλον.

Πάλι παρατηρούμε μιά συγγένεια μεταξύ τοΰ 
κ. Μ. Βιταώρη  καί τοΰ κ. Βασιλείου. Μά μονά
χα στό μεταχείρισμα τοΰ χρώματος. Τιάρα δ κ. 
Βιτσώρης παρουσιάζει τοπεϊα μέ μιά ρωμαλέα 
απλοποίηση καί άτομική έκφραση στό χρώμα 
καί στή σύνθεση. Μά καί ή «προσωπογραφία Κας 
Χρ. Κ.» είναι άτομική δημιουργία. '0  κ. Μ. 
Βιτσώρης όλονένα προχωρεί. Τώρα καταχτάει 
και τό χρώμα.

Ή  δίδα Π. Οίκονομίδου, ή φετεινή άποκά- 
λυψη τής ζωγραφικής μας, σταματάει τούς προ
χωρημένους μας καλλιτέχνες μέ μιά «Νατούρ 
μόρτ», πού τό ευγενικό της χρώμα καί τό στε
ρεό της σύνολο είναι σπάνια. Μά καί ή «Νέα 
κόρη · μάς σταματάει.

Ό  κ. Κ. Πάγκαλος, παρουσιάζει τά τοπεϊα 
καί τή νατούρ μόρτ, δλα μέ μιά δική του προ
σπάθεια τεχνικής καί χρώματος. Κάτι πού. ένώ 
είναι λάδι, φαντάζει σάν αιθέρια άκοτιαρέλλα.

ΙΙροοδευμένος πολύ παρουσιάζεται κι’ ο κ. 
Παπαδημητρίου. Ό  «Νεΐλο.ς» του μέ τή δια- 
κοσμητική διάθεση ιιέσα σέ άτμόσφαιρα Αιγυ
πτιακή. ή «Σύνθεσή» του καίτά :Σπίτια»του εί
ναι μεγάλα βήματα πρός τά μπρός, σέ τρεις 

.διαφορετικές όμως διευθύνσεις.
Ά πό τά 5 κομμάτια πού εκθέτει ό κ. Π. 

Ρ έγχος,τό  πορτραΐτο «Τεροσολυμίτης» έχει πιό 
πολΰ ένδιαφέρον. γιατί δίνει κάτι νέο, απλα καί 
δυνατά χαραχτηρισμένο. Σ τ ’ άλλα 4 κομμάτια 
είναι ό γνωστός άπό άλλες εκθέσεις κ. Ρεγκος.

Γιά νά κλείσουμετό σημείωμά μας λείπει ο κ. 
'Άγγ. Θεοδωρόπουλος. Μά δ ξεχωριστός αυτός 
καλλιτέχνης κυριώτατα δέν είναι ζωγράφος ταμ- 
πλώ. Είναι χαράχτης. Μάς δίνει ξυλογραφίες σέ 
όρθό ξϋλο καί σέ πλάγιο, ό —φόρ, καί μια μο
νοτυπία. Τό έξαιρετικό τον γοϋστο, η ξεχωριστή 
τεχνική του κ’ ή ξάστερα συγχρονισμένη άντίλη- 
ψή του, κάνουν τά ξύλα του καί τίς γκραβυρ του 
καλλιτεχνήματα ξεχωριστά. Ό  ογκος και το φώς 
καί τάπιό δύσκολα προβλήματα τής τεχνικής τοΰ 
ξύλου .καί τοΰ μετάλλου βρίσκουν τό μαίτρ τους 
στό πρόσιοπο τοϋ κ. Ά γγ . Θεοδωροπουλου.

Αύτές είναι οί · σύντομες έντυπώσεις μας άπό 
τήν έκθεση αύτή, πού είναι άπό τίς εκλεκτότε
ρες πού είδαμε ώς τά σήμερα στήν 'Ελλάδα. 
Κ’ ελπίζουμε πώς ή όμάδα «Τέχνη» θα μάς δω- 
ση καί στό μέλλον τέτοιες καλλιτεχνικές χάρες- 
Μάλιστα καί πιό ζωηρές καί μεγάλες.

Φ Ω Τ Ο Σ  Γ Ι Ο Φ Τ Λ Λ Η Σ
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ΓΛΥΠΤΙΚΗ
— Φ. Ρώκ, Α . Σώχος και Μ. Τόμπρος.
Στήν έκθεση τής « Ό  μόδας Τέχνη » έλάβανε 

μέρος καί τρεις άπό τούς πιό προχωρημένους 
γλύπτες μας: Ό  κ. Φ. Ρώκ, ό κ. Α. Σώχος καί 
ό κ. Μ. Τόμπρος. Ά π ’ αυτούς ό πρώτοι;, γλύπτης 
ώριμος πιά, έκθέτει μερικά άπό τά έργα πού 
παρουσίασε καί στήν άτομική του έκθεση καί 
πού μάς έδωκαν άφορμή νά μιλήσουμε τόσο εύ- 
νοϊκά γιά τήν καλλιτεχνική έξελιξή του.

Ό  κ. Α. Σώχος παρουσιάζει τό κεφάλι «Ή  
γυναίκα μου», πού είναι ένα πορτραΐτο στυλιζα- 
ρισμένο μέ τρόπο άρχαϊκό καί μοντέρνο μαζί. 
Τό κομμάτι αύτό είναι ένα δημιούργημα μέ ατο
μικό χαραχτήρα. Μά καί τά πιό παλιά έργα του 
δείχνουν τόν κ. Σώχο ένα γλύπτη μέ ρωμαλέο τα
λέντο καί μέ ανησυχίες ισχυρές καί δημιουργικές.

Ό  κ. Μιχ. Τόμπρος, δξω άπό τά γνωστά έρ
γα του (Ζεύς Δελφικών έορτών, άνάγλυφο Πι- 
ρότ, χάλκινη χορεύτρια κ.λ.π.) πού τόν παρου
σιάζουν γλύπτη μέ ϊσχυροτάτη φλέβα, έμφα- 
νίζει τ«')ρα έργα πιό τολμηρά πιό πρωτοπορια
κά, προσπάθειες πού μέσα στήν παγκόσμια γλυ
πτική τόν ύψώνουν στήν πρώτη γραμμή. Ή  «Κα- 
θημένη» του μέ τήν καινούρια αντίληψη καί τό 
έντελώς νέο καί προσεχτικό στήσιμο τών κυβι
κών καί παραλληλεπίπεδων δγκων, ή χάλκινη 
μάσκα του ή άπολυτρωμένη άπό προλήψεις αι
ώνων, τά κινούμενα χάλκινα ψάρια είναι δημι
ουργήματα άνωτερου γλύπτη μέ έλεύτερες σύγ
χρονες άντιλήψεις μέ άέρα μεγάλου καί πάγκόσ- 
μιου δημιουργοί.

Φ .  Γ .

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
—Οί Νέες Ελληνικές ταινίες.
Θά ξακολουθήσουμε δώ τήν έξέταση τών νέων 

Ελληνικών ταινιών, πού διακόψαμε στό προη
γούμενο φυλλάδιο τής «Πρωτοπορίας».

Μιά ταινία ποϋ έπαίχτηκε τελευταία, ήτανε 
κ ’ ή Έλληνο-αμερικάνικη πραγματοποίηση, «Σαίν 
πληγώνει δ έρωτας». Γι’ αύτήν θά περιορι
στούμε νά ποΰμε ελάχιστα πράμματα, μιά ποΰ 
ό πρόλογός της μονάχα, άπό καμμιά τετρακοσα
ριά τό πολύ μέτρα, έγυρίστηκε στήν 'Αθήνα, 
γιά νά προσκολληθή σέ μιά παμπάλαιη ’Αμερι
κάνικη ταινία μέ τής οποίας τήν υπόθεση συσχε- 
τίσθηκε. Γιά τήν τελευταία, θεο>ροΰμε περιττό 
νά κάνωμε κάν λόγο. γιατί αντιπροσώπευε μιά 
ταινία τετάρτης τάξης, (ιέ άρχέγονη τεχνική, 
άπό κείνες δηλαδή πού προβάλλονται μονάχα 
στά λαϊκά μας κινηματοθέατρα. Δέ μπορούσαμε 
άλλως τε νά έχωμε καί περισσότερες αξιώσεις 
άπ’ αύτήν, γιατί κι’ άπ’ τό βεστιάριο τών ήθο- 
ποιών της, καταλαβαίνουμε δτι έπραγματοποιή- 
θηκε σέ προκατακλυσμιαία εποχή.

”Ας κρίνωμε λοιπόν τόν πρόλογο τής ταινίας 
«"Οταν πληγώνει ό έρωτας». Πρωταγωνιστοΰνε 
σ ’ αυτόν ή Δνίς Καίτη Παπανικολάου καί ό κ. 
Θάνος Τράγκας. Ή  προίτη δέν έχει καθόλου 
εμφάνιση γιά νά παίξη στόν κινηματογράφο, δέν 
δικαιολογείται δέ ή εκλογή της, μιά πού δέν

ξέρει νά παίξη. Ό  πρωταγωνιστής έπίσης, μειο- 
νεχτεΐ τρομερά στήν υπόκρισή του. Τό μόνο έν- 
διαφέρο σημείο τής τεχνικής τοϋ προλόγου, είνε 
ή φωτογραφία του πού μάς παρουσιάζει ενα 
σούρουπο μέ φόντο τόν Παρθενώνα, παρμένο 
άπ’ τό Λυκαβηττό, καί τό όποιο, είνε πρώτης τά
ξης, καί μιά πανοραματική άποψη τής Χαλκίδας, 
καλοπαρμένη. Τό μικρό μήκος του άλλωστε, δέν 
τοΰ παρέχει τό στάδιο νά παρουσιάσΐ] τίποτε 
άλλο τ ’ αξιόλογο.

Μ ’ άλλα λόγια δηλαδή, νομίζουμε δτι ή έμ
πνευση τοΰ εκμεταλλευτή τής ταινίας, νά συνδυ- 
άστ) τήν άμερικάνικη πραγματοποίηση, γιά τήν 
οποία μιλήσαμε στήν άρχή, μέ τόν ντόπιο πρό
λογό της, ποΰ έγυρίστηκε πολλές πενταετίες αρ
γότερα, γίνηκε ό δήμιος τής ταινίας αύτής, ποΰ 
παρουσιάζει τό άνομοιογενέστερο κινηματογρ- 
φικό κατασκεύασμα άπ’ δσα είδαμε ώς τά τώρα.

Γιά τις άλλες ελληνικές ταινίες θά  γράψωμε 
στό άλλο φύλλο, γιατί ό χώρος δέν μάς έπι- 
τρέπει νά προχωρήσουμε ι ρ ι ς  ς κ α ρ α β α ι ο τ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
— Π . Διαμαντοπονλου, Σ . Πολυχρονιάδη  

και Σ τ. Ξενόπουλος.
Οί τρεις διακοσμητές καλλιτέχνες πού λάβανε 

μέρος στήν έκθεση τής «Όμάδας Τέχνη» είναι 
άπό τούς διαλεχτότερους καί τούς πιό δημιουρ
γικούς καί συγχρονισμένους. Τιμοΰν τήν Έλλη
νική τέχνη κ’ οί τρεις. Γιά τά σμάλτα καί τά 
μπατίκ τής δίδας Πηνελ· Διαμαντοπούλου μάς 
δόθηκε άφορμή νά μιλήσουμε κι’ άλλες φορές. 
Οί δυσκολότατες αύτές τέχνες βρήκανε ένα σπά
νιο έρμηνευτή, πού ολοένα τελειοποιεί καί συγ
χρονίζει τή δημιουργικότητά του. Τά τελευταία 
της κατορθώματα μέ σμάλτο καί τά νέα της 
μπατίκ καί ραντιστά είναι άπό τά εξαιρετικότε
ρα καλλιτεχνήματα αύτών τών τεχνών στολισμέ
να μέ τό πιό μοντέρνο γοϋστο. "Ομοια καί γιά 
τά βάζα καί γιά τίς ζωγραφικές πλάκες τής δίδας 
Σελ. Πολυχρονιάδη μιλήσαμε κι’ άλλες φορές. 
Ώστόσο τώρα τελειοποιεί τό γοϋστο της κι’ ανοί
γει όλονένα νέους ορίζοντες τεχνικής.

Γιά τά διακοσμητικά έργα τοΰ κ. Στεφ. Ξε- · 
νόπουλου δέν μάς δόθηκε άφορμή νά μιλήσουμε 
ώς τιάρα. Μά τά δείγματα άπό μωσαϊκά, βιτρώ 
καί πορσελάνη, πού εκθέτει στήν έκθεση αύτή, 
μάς σταματάνε μέ θαυμασμό. Τό μωσαϊκό του 
«"Αϊ Γιώργης» είναι λαμπρό στή χρωματική του 
αρμονία καί δείχνει πώς στό δύσκολο αύτό 
είδος ό κ. Ξενύπουλος μποροΰσε νάχη παγκό
σμιους θριάμβους. Στά βιτρώ μάς παρουσιάζει 
τέσσερους διαφορετικούς τρόπους έργασίας. Ξέ
ρουμε πόσο δύσκολη είναι ή τέχνη αύτή τών 
χρωματιστών γιαλιών καί τί γοϋστο άπαιτεΐ γιά 
νά φτάση σέ ώραΐες άρμονίες καί νά δώση σύγ- . 
χρονες άντιλήψεις. 'Ωστόσο δ κ. Ξενόπουλος, στά 
λίγα δείγματα πού εκθέτει, δείχνει πώς φτάνει 
σέ άποτελέσματα άξια κάθε προσοχής. Ά ς  ελ
πίσουμε πώς δσοι μποροΰν θά ύποστηρίξουν τό 
είδος αύτό τής τέχνης καί πώς ό κ. Ξενόπουλος 
θ ’ άφίση στις νέες οίκοδομές τής Αθήνας έργα 
έκλεχτής τέχνης. φ ,  γ .
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ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ
— Βιβλία
Αγγέλου Σικελιανοΰ: Τό Δελφικό Πανεπι

στήμιο». (Προσχέδιο).
Αγγέλου Σικελιανοΰ: Δελφική έκκληση. 1930.
“Αγγέλου Σικελιανοΰ: Ό  δρκος τών κοινοτή

των πρός τή μάνα Ελλάδα (ποίημα). (Σ ’ ένα 
φύλλο).

Ή βη ς  Κούγια (Μελισσάνθης): «Φωνές έντό- 
μου». Ποιήματα. ’Αθήνα, Μάιος 1930. Τύποις: 
Λ. Θ. Λαμπροπούλου.

Τεύκρου Άνθία: «“Αγιε Σατάν, έλέησόν με». 
(Ποιήματα). Εκδότης: Άριστ. Μαυρίδης 1930.

I. Οϊκονομίδου: «Φύλλα στόν άνεμο». (Ποιή
ματα). Αθήνα. Τυπογραφεΐον «Έρμοΰ». 1930.

Δημητρίου Γολέμη: «Δόξα ή ό μετασολωμικός 
ύμνος». Έκδοσις δευτέρα. 1830—1930. Τύποις 
Ρούτση— Ίμβράκη. Ά θηνα 1930.

Ν. Ν. Δρακουλίδη: Ιστορική καί κοινωνική 
έπισκήπησις τής πορνείας άπό διεθνοΰς καί Ε λ 
ληνικής άπόψεως. (Επιστημονική μελέτη). Βι
βλιακά καταστήματα Γεωργίου II. Καλέργη. 
Άθήναι. («Μελέτες» άριθ. 11-12).

Alfred Lord Tennyson: « Ένώχ Άρντεν». 
Απέδωσε σέ στίχους Ελληνικούς Γ. I. Μποΰρ- 
λος. Έ κδοση περιοδικοΰ «Μουσικά Χρονικά». 
Εικόνες Β. Γερμενή. Αθήνα Απρίλης 1930.

Καλλιρρόης Έλεοπούλου: Οί Έλληνες κλασσι
κοί είς τά γυμνάσια (Εκδοτικός οίκος Α. Κασι- 
γόνη. Άθήναι— Αλεξάνδρεια. Περιοδικό «’Έρευ
να». Απρίλιος 1930). Δραχ. 12.

Λεωνίδα Ζώη. άρχειοφύλακος, έπιμελητοΰ Βυ
ζαντινοί! Μουσείου: ’Αναγραφή δημοσιευμάτων. 
1885— 1930. Έ ν  Άθήναις. Τύποις. I. Λ. Άλευ- 
ροπούλου καί Σίας 1930.

Γιάνη Κ. Κορδάτου: «Εισαγωγή είς τήν ισ
τορίαν τής Ελληνικής κεφαλαιοκρατίας». Βιβλι- 
οπωλεΐον Άλ. Κολόλου (Βιβλιοθήκη κοινωνι
κών καί οικονομικών έρευνών, άριθ. 1). Ά θ ή 
ναι 1930.

Ε. Π. Παπανούτσου: «Περί Τέχνης». Αλεξάν
δρεια— Αθήνα. 1930.

Δημ. Λαμπίκη: «Ά π ’ δσα βλέπουμε στην Α
θήνα». Εκδοτικός οίκος Γ- I. Βασιλείου Αθή
ναι.

Στράτη Μυριβήλη: «Ή  Ζωή έν τάφω» ’Ιστο
ρίες τοΰ πολέμου. Τόμος Α ’—Β'. 2η χιλιάδά. Α 
θήνα 1930.

Παύλου Βίδωρή : Ασκήσεις γεωμετρίας καί
τριγαννομετρίας. Πρός χρήσιν τών υποψηφίων 
τών άνωτάτων Σχολών καί δή τοΰ Πολυτεχνείου. 
Ακαδημία Άπ . Χρ. Παπαϊωάνου Άθήναι 1930.

Άχ. Καλεύρα, Γερουσιαστοΰ Ροδόπης: « Α 
στυφιλία, παρασιτισμός καί μικροαστική εγκα- 
τάστασις». Θεσσαλονίκη 1930. Τύποις: «Έφημ. 
Βαλκανίων».

Ang6 los Sikelianos: Plan g6n6 ral du mou- 
vement delphique. L ’ university de Delphes. 
Soci6t6 d’ Edition «Les belles lettres». Paris.

Ang£los Sikilianos: «Appel Delpique» 19 3 0 .
Y vonne Laeufer; «(Eil pour CEil» (contes 

Arabes). Editions de «La semaine 6 gyptienne„. 
Le Caire. 19 3 0 . 3 tne edition.

Theodore Kypreos: ‘ La civilisation Greque» 
(Avec critiques de la presse etrangere) 2 me 
edition par «L ’ld ie  Nationale». Salonique.

«Α  Paris... quelqu’ un pense & vous.» (Ca
talogue de livres). Paris 19 3 0 .

-X
— Περιοδικά.
«Μουσικά Χρονικά». Μηνιαία καλλιτεχνική 

έπιθεώρησις. 'Ιδρυτής—Διευθυντής Ιω σ ή φ  Πα
παδοπούλα- Άθήναι. Έ τος  Β'. Τεΰχος 4—5. 
(Απρίλιος-—Μάϊος 1930).

«Ή  Πνοή». Μηνιαία λογοτεχνική έκδοση. ’Α
θήνα. Φύλλο 15 (Φλεβάρης 1930.) Φύλλο 16—17 
(Μάρτης— Απρίλης 1930).

« ’Ιόνιος Ανθολογία». Μηνιαίο Ίστορικο—φι
λολογικό καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευθύν
τρια Μαριέττα Μινώτου Ά θήία . ’Έτος 4ο. άρ. 
37—38 (Απρίλιος Μάιος 1930)

♦ Έλληνική Έπιθεώρησις» Μηνιαΐον Περιοδι
κόν. Άθήναι. Διευθύντρια Ευγενία Ζωγράφου. 
Έπί τής ύλης Άπ . Ν. Μαγγανάρης. Τεΰχος 270. 
(Μάϊος 1930). Τεΰχος 271 (’Ιούνιος 1930).

«Νέοι Ά νθρωποι». Βγαίνει κάθε μήνα. Α θ ή 
να. Φύλ. 3—4 (Απρίλης—Μάης 1930)

«Έ βδομος». Εβδομαδιαία εικονογραφημένη, 
έπιθεώρησις. Αρχισυντάκτης Ντόλης Νίκβας.
Άθήναι. Ά ριθ . 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
140 καί 141. (Μάϊος καί ’Ιούνιος 1930).

«Ερανιστής». Μηνιαΐον. Διευθυντής Τάσος 
Τζωρτζόπουλος. Άθήναι. Τεΰχος 2 (Μάϊος 1930).

«Εκδρομικά». Μηνιαία έκδρομική έπιθεώρη- 
σις. Άθήναι. Τεΰχος 12 (Μάιος 1930).

« Ό  Νέος Οικογενειακός Ά στήρ». Έπιθεώρη- 
σις μόδας καί έργοχείρων. ’Ιδιοκτήτης καί διευ
θυντής Παναγ. I Καψιώτης. Άθήναι. Έ τος 
24ον άρ. 5. (589). Μάϊος 1930.

«Σοσιαλιστική ζωή». Μηνιαίο δργανο τής Έ - 
νώσεως Σοσιαλιστικών σπουδών. Αθήναι. Χρ. 
Β' άριθ. 19. (Πρωτομαγιά τοΰ 1930). Άριθ. 20 
(’Ιούνιος 1930).

«Ό  Νουμάς». Λογοτεχνική έπιθεώρηση. Έκ- 
δίδεται κάθε μήνα. Αθήνα. Διευθυντής Πανος 
Δ. Ταγκόπουλος. Τεΰχος 8 (Μάης 1930). 9 (’Ιού
νιος 1930).

«Έλληνίς» Μηνιαΐον περιοδικόν τοΰ Έθνικοΰ 
Συμβουλίου τών Έλληνίδων· Άθήναι. Ετος I . 
άριθ. 5. (Φυλλάδιο πανηγυρικό γιά τά δέκα χρό
νια τοΰ ίδιου περιοδικοΰ).

«Εθνική Έπιθειύρησις τής Ελλάδος». Μεγά
λη 15ή μέρος έκδοσις- Άθήναι. Γεν. Διευθυντής 
Δώρης Κουβαράς. Διευθυντής Ά γγ . Καστάνης. 
Έ τος  Α'. άριθ. 12 (16 Απριλίου 1930).

«Κυκλάδες».Μηνιαίο λογοτεχνικό καί καλλιτεχ
νικό περιοδικό, έκδιδόμενο στή Συρο. Διευθυνση 
Ρίτα Μπούμη. Κατίνα Μπάϊλα, Βίκτωρ Παπα- 
δάκης. Άριθ. 1. (1 ’Ιουνίου 1930).

«Αί Μοΰσαι» Φιλολογ. καί ιστορικόν περιοδι
κόν δεκαπενθή μερον. Ίδρντης—Διευθυντής Λ. 
X . Ζώης. Ζάκυνθος. Ά ρ . 853 ( 1 Μαιου 1930). 
854 (14 Μαΐσυ 1930)

«Ή  Νιότη». Δεκαπενθήμερο μαθητικό περιοδι
κό. Χίος. άρ. 3—4 (Απρίλης 1930) άρ. 5—6 (Μά
ης 1930)·

« Αλεξανδρινή Τέχνη». Μηνιαίο λογοτεχνικο
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καί καλλιτεχνικό περιοδικό. Διευθύνεται άπό τήν 
Κα Ρίκα Σεγκόπουλου. 'Αλεξάνδρεια. Χρ. Δ', άρ. 
3—4 (Μάρτιος— ’Απρίλιος 1930). άρ. 5 (Μάϊος 
1930).

«Lasemaine Egyptienne· Le plus importan- 
te revue d ’ Egypte. Le Caire. No 1 7 — 18  (4^me 
Αηηέβ). 1 5  Avril 19 3 0 . Num6ro special con- 
sact6 au poete Costis Palamas. p. 10 2 .

«Libre».Directeur Louis Roussel. Montpel
lier (France). No g o—9 1 . (Avril - ^lai 1930)·

«Der Sturm». Berlin.HerausgebenHerwarth 
Walden. 7 . (Mai 19 3 0 ).

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Ή  φρεσκοϊδρυμένη «Έ νωση Ελλήνων Λογο

τεχνών» διοργάνωσέ μιά σειρά άπό ομιλίες στή 
Λέσχη Καλλιτεχνών « ’ Ατελιέ». ’Ανάμεσα στούς 
ομιλητές ήτανε κι' ό διευθιτντής τής « Πρωτοπο
ρίας» κ. Φώτος Γιοφύλλης, πού εκαμΐ μιά λο
γοτεχνική ομιλία τήν 7 Ιουνίου 1930 μέ θέμα 
« Τό χιούμορ τον  Καβάφη». Τήν ομιλία αύτή 
τή ζήτησε νά τή δημοσιέψη τό περιοδικό «'Αλε
ξανδρινή Τ έχνη»,πού μέ τόση επιτυχία διευτύνει 
στήν "Αλεξάντρεισ ή Κα Ρίκα Σεγκόπουλου. Ό  
κ. Γιοφύλλης μέ πολλή εύχαρίστησή του παρα
χώρησε τήν πρίότη δημοσίεψη τής ομιλίας του 
στό περιοδικό αύτό, πού θά τή βάλη σ ' ένα 
άπό τά ερχόμενα φυλλάδιά του.

—Στό ερχόμενο φυλλάδιο τής « IIρωτοπαρί- 
ας»  θά μπούνε μερικά λογοτεχνήματα πού ύπο- 
σκεθήκαμε πώς θά τά βάλουμε σέ τοΰτο τό 
φυλλάδιο, μά δέ καταφέραμε νά χωρέσουνε.

—Ό  κ. Πότης Ψαλτήρας μας γράφει πώς 
στό ποίημά του πού μπήκε στό προηγούμενο 
φυλλάδιό μας γίνηκε ενα λάθος. Άντ'ις «Κι’ ώ! 
πόσα νοΰ  μακραίνουν» πρέπει νά διαβαστή «Κι’ 
ώ! πόσα τον  μακραίνουν».

Κ ον Μ. Σαφ. Τά μεταφράσματά σας μαζί 
με τό σημείωμα θά δημοσιευτούν στήν «Πρωτο
πορία», μά άργότερα, γιατί έχουμε πολλή ϋλη πιό 
βιαστική. — Κον Κ . Γερ. Τέτοια άσήμαντα υπο
κείμενα δέν άξίζουννάτά προσέξουμε. "Ωστε μή δί
νετε καί σείς καμμιάπροσοχή στίς βρισιές πούγρά- 
φουν έναντίο μας στό«Νουμά»οί άνόητοι Κ. Δρα- 
κόπουλος καί Ά λ . Παραρούτας. Λυπούμαστε δμως 
άληθινά γ;ά τό κατάντημα τοΰ άτυχου τίτλου 
τοϋ «Νουμά» τοΰ μακαρίτη Δημ. Ταγκόπουλου. 
—Κ ον Θωμαν Σαρ. ’Εδώ. Ό  χαρακτηρισμός 
τοΰ ανθρώπου πού δίνετε στό πεζογράφημά σας 
είνε τέλειος! Μά έχει εντελώς προσωπική μορφή. 
Κι’ 6ξ άπ’ αύτό, τά θεατρικά μας πράγματα 
πέρνουν τώρα άλλες μεταβολές καί τό πεζογρά
φημά σας γίνεται παράκαιρο.— Κ ον X. Κ  - Σ. 
'Εδώ. Τά τέτοια οί δικαστικοί μας νόμοι δέν τά 
πιάνουν. Μά δέν πάει νά γράφη δτι θέλη ή έφη- 
μερίδα αύτή. Τήν ξεύρουν δλοι καλά.— Κ ον Γι-
άννην Χ α τζ   Ά μστοντίγχ. Ή  «Άνοιξη» θά
μπή... τό φθινόπιορο. Μάταια σάς περιμέναμε 
στήν Αθήνα... Εύχαριστοΰμε γιά τά καλά σας 
λόγια. — Κ ους Γ . Γραν. Πειραιά, Γιώργον 
Καν. Δελφονς, Η. Γ. Βλαχ. Έ δώ , Σ τούντιο, 
Νικ. Φνλλ. 'Αλεξάνδρεια, Γιάννην Μ ηαν. Έ 
δώ. "Οσο. μάς στείλατε δέν είναι κατάλληλα γιά 
τήνι «Πρωτοπορία». ‘Ωστόσο δένπρέπει νά πάψε- 
τε νά δακιμάζετε τίς τεχνικές δυνάμεις σας. Μπο
ρεί σιγά-σιγά νά βγή κάτι πολύ διαλεχτό.

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ΤΤΙΣΤΩΣΙΣ 20 ΜΗΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ — Λ Ε Ξ ΙΚ Α — Ξ Ε -  
ΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ—ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝ ΙΚΑ  
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α  — Ν Ο Μ Ι Κ Α

Γ Ρ Α Ψ Α Τ Ε
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Ϊ  ΑΘΗΝΑΙ

ΤΟ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Ο  
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,,

Θάναι ενα μαζί γιά τούς δι?ό μήνες Αύγουστο κα! Σεπτέμβρη τοϋ 
1930 καί θά^βγί) τήν πρώτη τοΰ Σεπτέμβρη μέ αριθμούς 8 καί 9, 
δμοια δηλαδή δπως καί πέρσυ. 

Σ τό  ερχόμενο αύτό φυλλάδιο, ανάμεσα στήν άλλη διαλεχτή ύλη, 
θά δημοσιευτή κ’ ή ομιλία τού Φ Ω ΤΟ Υ Γ ΙΟ Φ Υ Λ Λ Η :

“0 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ,,

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΟΠΙ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ,, ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ:

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  : Α ίμ . Ρ ιάδη , Μ. Φ ιλήντα, Γ. Σ ιδέρη , A . I . Σ τ . χ. λ. π .
Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  : Φ ώτου Γ ιοφ νλλη , Τ. Κ . Π απ ατζώ νη , Α ίμ . Ρ ιά δη , ”.Δ ρ ι - 

σ το ν  Νάση, Α .Δρίβα, ’Α ντιγόνη ς  Γαλανάχη, Ν. Δ αμ ιανόν, 
Σ τ. Σ ιδέρη  χ .λ .π .

Δ ΙΗ Γ Η Μ Α Τ Α : Χ ρ . Β αρλέντη. Ν. I . Σ αράβα, Λ ιλής Π ριονιστή , Τάσον
Α ϋ'ανααιάδη, Γ ιάννη  Χ ατζηα ντρέα , "Ιρ. Σ χα ρα βα ίον  χλπ.

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ  Μργων τώ ν  X . Ρ . Χ ιμένεϋ·, Σ τ . Γ ιααένιν , V itzerbland , 
Cl. l ·a rr iv e , Α. Σ το γ ιά νω φ  χ. λ. π.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ:

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α  : Π ρόλογος— Ή  άγα&ή χαΐ ή χαχή χληρονομία  το ν  

παρελθόντος. Ή  διαμ όρφ ω ση  τής σημερινής γραφομένης. — Ό  χαλλιτε- 
χνιχός σ νντελεστή ς χ. λ. π .



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘ ΕΙΣΑ  ΤΩ  1841

Κεφάλαια Μετοχικά καί Ά π οθ εμ α τικ ά  Δρ 1.205.000.000.—  
Κ αταθέσεις (τή 31τ) Δεκεμβρίου 1929) » 6.550.000.000. —

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ Α θ ’ Ο Λ Η Ν  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η , 51 M A ID E N  LANE  

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΝ Σ1ΚΑΓΩ, 33 S. C L A R K  ST R EE T  

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ Ο Λ Α Σ  Τ Α Σ  Χ Ω Ρ Α Σ  Τ Ο Υ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ

Ή  ’Εθνική Τράπεζα τής Ε λλάδος έκτελεΐ πάσης (ρύ
σεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εσωτερικόν κα'ι τό εξωτερι
κόν ύπό έξαιρετικώς συμφέροντας ορούς.

Δέχεται καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία 
κα'ι ταμιευτηρίου) είς δραχμάς καί ξένα νομίσματα μέ λίαν 
ευνοϊκά επιτόκια.

HELLENIC BANK TRUST COMPANY
N EW -YO RK, 51 MAIDEN LANE

Ίδρυθεΐσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ε λλάδος, 
συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας Ύ όρκης, 
πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνων.

Κεφάλαια όλοσχερώς καταβεβλημένα $  1.500.000.—


